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AANBEVELING.

r-.

Getrouw aan mijne belofte, wensch ik, nu de stem des uitgevers mij tot liandelen

roept, ter aanbeveling van Di'. Carl Holl'mann's Botanischer Bilder-Atlas en de daai'van,

onder den titel van «Onze Flora", door mijn geacbten neef Dr. A. C. Oudemans Janszn

gegeven Nederlandsche bewerking, een enkel woord in het midden te brengen.

De beschouwingen, door den Hoogleeraar Hugo de Vries in zijn voorbericht tot

de vertaling van Willkomm's «Pflanzen-Atlas" door Dr. H. J. Calkoen, in 1897 in het

liclit verschenen, ten beste gegeven, en van groote ingenomenheid getuigend met

het tegenwoordig streven om de studie der natuur, reeds bij jeugdige personen,

door aanschouwelijk onderwijs aan te wakkeren en de daartoe noodige hulpmiddelen

in het leven te roepen, zouden te dezer plaatse gereedelijk herhaald kunnen worden,

omdat ook de ondergeteekende met dat streven is ingenomen en voor hetzelfde

feit staat als zijn vroegere ambtgenoot, geroepen als hij om een nieuw werk ter

behartiging van de kennis der natuur bij onze jongelingschap in te leiden.

Hier woordelijk te herhalen wat voornoemden Hoogieeraar uit de pen is gevloeid,

kan natuurlijk geenszins in mijne bedoeling liggen. Nader ligt mij de vraag, of de

nieuwe uitgave van de lirma Thieme, die hetzelfde beoogt als de Plantenatlas

van den Heer Sijthoff, niet als overtollig zou kunnen worden aangemerkt, bij al het

goede dat van laatstgenoemden gezegd werd.

Op deze vraag zou ik niet gaarne een bevestigend antwoord doen hooren, want,

bij veel wat de Atlassen met elkander gemeen hebben, bestaan toch, aan den ande-

ren kant, tusschen beiden eenige belangrijke punten van verschil.

Wat den tekst betreft, vinden wij bij Hoffmann niet enkel, zooals bij Willkomm,

«eene verklaring der platen en eene omschrijving van den bouw en de beteekenis

der afgebeelde soorten" (H. de V, p. 2), maar eene systematische, d. i. wetenschap-

pelijk geordende opsomming van de Nederlandsche indigenen, en dat wel zooveel

mogelijk in overeenstemming met den welbekenden Syllabus van Engler : een der

beste Handleidingen, voor de beoefening van dezen tak van wetenschap in gebruik.

Daardoor heeft de tekst van Hoffmann een ernstiger karakter, en sluit hij zich beter

aan bij wat men over de rangschikking der gewassen, bij monde van een leermeester,

allicht mocht hebben vernomen. De beschrijving van elke soort vormt een meer

c>J afgerond geheel, wat ten gevolge heeft dat de bijzonderheden, welke men van de

^— eene of andere plant zou wenschen te weten te komen, hier in beknopter en
* zakelijker vorm dan elders worden aangeboden.

Eene inleiding tot de eigenlijk gezegde Flora, vormen : een door talrijke figuren

: opgehelderd Hoofdstuk over de vormen en kenmerken der plantendeelen ; eenige

elementaire wenken over dier bouw ; enkele opmerkingen over een paar voorname



functiën in liet iilaiitenlevon ; eenige paraprafon van [ilantcii-aanliijkskuiHlige strek-

king ; niet te versmaden i'aadgevingen over den aanleg van lieibaiia; een uitvoerige

l:)loeineid<;alender ; een goedgevuld auteursregister : eindelijk, een overzicht van enkele

plantenstelsels.

Een zeer te waardeeren uitbreiding van den eigenlijk gezegden floristischen tekst,

vinden wij in de toevoeging van lal van huutsneèliguren, op bloemgroepeeringen

(inflorescentiën) en bloemanalysen betrekkelijk, zeer geschikt ter opheldering van

geslachts- en soortelijke kenmerken, en dit wel des te gereeder, daar beschrijvingen

en figuren in elkanders onmiddellijke nabijheid worden aangetroiren.

Nog zij vermeld dat de Nederlandsche namen der beschreven soorten zoo volledig

mogelijk zijn opgesomd, en dat daaronder de eerste, aan den 8''" druk van Heukel's

Schoolflora ontleend en door dezen auteur als oflicieele naam gestempeld, dus ook

hier als zoodanig behoort te worden aangemerkt. — Aan de beschrijving van elke

soort zijn enkele aanteekeningen over hare aardrijkskundige verspreiding, haar

levensduur, haar bloeitijd, en het gebruik, dat soms van één of meer liarer onder-

deelen gemaakt wordt, toegevoegd.

En wat nu de platen betreft, zoo lijdt hot geen twijfel, dat die van Hoil'man's

Atlas veel meer kunstwaarde hebben dan die van Willkomm's verzameling, waarbij

komt dat de getrouwheid en het koloriet (Jier afbeeldingen der werkelijkheid veel

meer nabijkomen in eerst-, dan in laatstgenoemd werk.

Het aantal gekleurde figuren van inlandsche Phanerogamen zal in beide Atlassen

wel ongeveer even groot zijn. De vertaling van Willkomm's werk brengt ons echter

een zeker aantal uitheemsche gewassen, waaraan wij onze specerijen, vele genot- en

enkele geneesmiddelen verschuldigd zijn.

Men kan met den Hoogleeraar de Vries van oordeel wezen, dat Willkomm's Atlas

door deze toevoeging aan bruikbaarheid gewonnen heeft, en het lijdt geen twijfel

dat in een werk, 't welk met den titel «Plantenschat" de wereld werd ingezonden,

dergelijke figuren, en wellicht nog anderen, niet mochten ontbreken ; waar echter de

woorden «Onze Flora" als kenspreuk van een plaatwerk gekozen zijn, daar is het

begrijpelijk dat dergelijke afbeeldingen veronachtzaamd konden worden, ware het

alleen om plaats uit te winnen voor indigenen, die anders allicht achterwege hadden

moeten blijven. — Ter herinnering worde hieraan toegevoegd, dat in 1883 bij den

boekhandelaar Tj. van Holkema te Amsterdam, een folio-Atlas van 36 gekleurde

platen, op oHicineele en artsenijgewassen betrekkelijk, in het licht werd gegeven,

toegelicht door een zeer uitvoerigen Nederlandsrlicii trkst, en wel tegen een zeer

matigen prijs, zoodat wie belang stelt in dergelijke liiil|)iiiiddelen, voor weinig geld

in de gelegenheid is gesteld, aan den lust ter verniecniei ing zijner kennis te voldoen.

De Atlas van Holfmann is kostbaarder dan die van Willkomm, wat zich uit de

beter uitgevoerde afbeeldingen en de toevoeging van een groot aantal iioutsneê-

figuren wel laat verklaren. «Alle waar naar zijn geld" is een spreuk, die ook in den

boekhandel hare geldigheid heeft.

Summa summarum is onze overtuiging : dat beide Atlassen recht hebben van

bestaan, en dat, naar verschillen in meening en in de gesteldheid der beurzen van

belanghebbenden, nu eens aan den eenen en dan weder aan den anderen de

voorkeur zal worden gegeven.

C. A. J. A. OUDEMANS.

Arnhem, 24 Sept. 1900.



V o o II B E II I C H T

De goede ontvangst, den beiden uitgaven van Holl'mann's Botanischer Bilder Atlas

in den vreemde ten deel gevallen, deed de Firma W. J. Tliieme & Cie. besluiten,

mij eene Nederlandsche bewerking daarvan toe te vertrouwen.

Gaarne voldeed ik aan haar verzoek.

Over de bewerking moge het volgende nog medegedeeld worden.

In de lijst der Auteurs werd veel gewijzigd, en veel daaraan toegevoegd ; de

nauwkem'igheid van bewerking ervan liet in de duitsche uitgave nog al iets te

wenschen over.

In de diagnosen der soorten heb ik soms ingrijpende veranderingen moeten

aanbrengen. Verder heb ik daaraan toegevoegd de Nederlandsche namen, die ik in

verschillende boekwerken aangetroffen, of van bloemisten, tuinlieden en van mijne

leerlingen heb leeren kennen.

Wanneer van eene plant vermeld wordt, dat zij een zeker gebied beslaat, gebruik

ik den term verbreid, terwijl het woord vespreid gebezigd wordt, waar

bedoeld is, dat de plant slechts hier en daar in dat gebied voorkomt.

Op weinige uitzonderingen na, zijn de houtsneêliguren in den tekst geheel nieuw.

De Firma W. J. Thieme & Cie. komt een woord van lof toe voor de wijze, waarop

zij zich van hunne taak hebben gekweten.

De platen in kleurendruk, waaraan door den Uitgever te Stuttgart, den heer

Julius Hoffmann, de meeste zorg is besteed, zijn reproducties naar aquarellen van de

heeren P. Wagner en G. Ebenhufen.

Voor opmerkingen houd ik mij gaarne aanbevolen.

A. C. O.

Arnhem, Sept. 1900.
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I ^ j. i; I D I N (;.

Het Planteiirijk oii]vat allo planten, van den lioogst,en liooni in het boscli tot liet

allerkleinste niosplantje, van den lienieliion,i;eii palmboom tot het nauwelijks zichtbare

diaadwier in de sloot. Evenals alle levende wezens, hebben de planten organen,

weikiuigeii. aan welke eene liepaalde veiiichting opgedragen is. Door middel van

deze (iiganen iieiiieii de planten vdedingsstoi'fen op en scheiden zij onbruikbare

stellen uit: zij .viioeieii. planten zich voort en vergaan, doch, in tegenstelling van

hetgeen bij de dieren het geval is, scliijnen zij gewaarwording en willekeurige

beweging te ontberen. Uit kiemen ontstaan de wortels, stengels, bladeren, bloemen

en vruchten, en met deze laatste is het levensdoel der planten afgeloopen: zij

sterven, laten echter vermenigvuldigingsorganen na, zooals zaad, w^ortelstokken,

knollen, enz., waaruit weer nieuwe planten te voorschijn komen.

De Plantenkuiiile of üdtanie (inivat. naar gelang van de verschillende stof, die zij

behandelt, weer \eiscliillende under-wetenschappen. De Beschrijvende of Systema-

tisclie Botanie beschouwt de uitwendige gedaante van de plant en van hare

organen, en heet daarom ook wel Vormleer of Morphologie. De Plantenanatomie

onderwerpt den inwendigen bouw der planten tot in de kleinste deeltjes met

behulp van den miskroskoop aan haar onderzoek. De Plantenscheikunde onderzoekt

niet alleen uit welke stollen het plantenlichaam is opgebouwd, maar vooral de

verschillende scheikundige veranderingen, die in de plant .plaats vinden. De Planten-

physiologie geeft een overzicht van de verrichtingen der verschillende organen en

van de verschillende krachten, die in de levende plant weiken, terwijl de Biologie

zicli tot taak stelt, het verloop van bet plantenleven in zijne verschillende toestanden,

zoowel als de betrekking der planten tot de buitenwereld te onderzoeken. De

Plantengeographie handelt over de verspreiding der plantensoorten op onzen aardbol.

De Beschrijvende Plantenkunde heeft te doen met de onderscheiding der afzonderlijke

soorten, haai" gedaante, hare eigenschappen, haar nut en hare schaden, en vormt

zoodoende de eigenlijke natuurlijke geschiedenis der planten. In overeenstemming

met het doel van dit werk neemt zij de grootste ruimte ervan in; doch ook van

andere takken der Botanie zal in de volgende bladzijden een kort ovei'zicht gegeven

worden.

A. Algemeene Vormleer.

I. De plant in 't algemeen.

Aan eene volledige plant laten zicli de volgende hoofdorganen onderscheiden,

die echter niet alle gelijktijdig aanwezig behoeven te zijn:

OüDKMANS, Onz.ii Flora. I
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Bijwoi-t.'ls (.Htstaau -cinakkcliik aan de ranilm van wniidni. ,|ii^ ,H,k aan aT-esiie-

(Icii lakkrii: van deze ri-rnxliaii trckkm wij vn,,r,|c.'l l)ii Im^I V(i-nicri,i,.|('n van

piantrn door >lrkkrn. Daar .|r m.M'sl,. licol,.!- .•ii Imh.mh'm van nii/c |.laiits(.(Micii

,ai wr-.ai (loi.r sl.'kk.ai vci-kiv-cn zijn. Im'Mh'ii deze |.knil.ai ilniiaKv slcrhls Ihj-

wortcls. al mak. '11 deze -liM.r l)ini .-.'daaiitr .kaï indruk, -cm iniw.ii leis te zijn.

Ilr ni(M'r|aii-r w.alrl i> inn'stal limiti-. de r.ai- en luvcjai-i-i' kan liniiliy zijn.

maar i;^ meestal vkvzi-. saiipi- cu weck.

I)K sT[CN(a:i,. nuilis.

\)r s1cn-rl is dal deel van de as der piaiit. Iwelk in den rei:,.|,,|,\vaarls-reeiten

hla.iiavn. hlnenieii en vinelilen .lraa-t. In dat ^eval heel hij hnvenaardseh : veelal

hlijH .vhler de slen-el in den -rehd. -r<.eil dan nuk nire^lal niet npwaarts. diicli

(if niet nnenicnswaard. nf huiizonlaal ; znik een nndeiaaidselie sten-el lucn-t alleen

bladeren en hinenisten-vis voert.

De oiideraardsehe sten-el. ,|ie zieh deel' hhidaelit i.-e er-aneii van wertels nndi'r-

sclieidt. stelt .Ie |ilanl in staal, in .l.ai z.an.'r -re.it.' .Irii.i-li'. in .l.ai wint.M' vni'st

te x.-i.lia-.'n. ru .Iraa-t .'r li..v,'n.li.ai v.vl U>r liij. ii.'t aantal in.livi.lnen te

\einie.'Ml.a.ai.

Oiideiaai.lMh.. st.Mi-.'ls k,.in.'n v. M.rnani.'lijk in .Iri.' -.•.laant.ai v.n.r: 1. als knol.

•2. als liol. ;',. als \vorl.'lst..k. .\ll.' .Iri.> zijn in w.ak.'lijkii.'i.l st.ai-el.leel.>u mrf h/a-

deren; zij \\ui.l.ai .•i'lit.a- allij.l li.^lian.l.'l.l hij .len shai^.'l.

1. De kml, tul„r, is ..'ii' vl.'.'zi- .m.l.a-aai-.ls.h sl.ai-el.le.'l ; hij kan h.,1-. i-,,|- ef

handvormii; /.\]\\. Mij .Iraa-t allij.l .'.ai .il' m.'.a' z-. «.i.i-.'n"'. .1. z. ni.'.'stal in i>cii

knilt|i' -ele.ueii kno|.|Hai (z.-er korte st.ai-ei.le.'ltj.'s m.'t z.vi' jon-e hlaa.ljes) (Fig. 5.).

± Dl' /»./, hiilhn^ (Ki- ().), h.'slaat uit een

[ihitten. hre.Mlen .ai k.al.ai shai-,.| : .k ..s.liijf', die

JC) x^ aan har.' ..n.l.ayij.l.' .iikv.v,.'li-.' hiiw.al.'ls .IraaA't,

(Ml aan luire liovenzij.l.' vL^ezi-e .jf .sclmbvünnige

^ hia.li'iiai : de «rokken", ili.' .1.' h.iofdmassa van den
Uk^\ V'X''^^^'^"*' hol uitniakeri en den li.).ildkn.j|i (eindknop) omskii-

Fig. 5. Knolvorming bij den aardappel '''H- 1''' 'init.'liste rokk.ai zijn ni.'.'stal uitg.'.lro.i-.l.

s = stengelstuk, w = bijwortels, n ^
,1

blaadjes, k = jonge knollen aan de
iiitloopcrs.

<S2.^lJ

Fig. 7. Wortelstok eener Anemone;
a = eindknop, b =^ wortelstok.

Fig. 0. Bol der ^Mtfe lel

I,L''^^\.

l'ig. 8. Wortelstok der

Sleutelbloem.

nieuwe bollen, zg. (d<listers". waarna .Ie ou.le liol meestal sterft. De dikke rokken

der bollen vormen v.Diraa.ls.hni.'n v.x.r .Ie plant, waarin gedurende den winter

de voedingsstollen bewaai.l wor.liai. en die in het vuoi'jaar eene snelle ontwikkeling
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|„„ |,ln,.,n.ten,,.| n,n,.l,|k luak.n. znoals 1,,,, v.!. v .aarspla, t.n h.t
.

,,,|,,„„1 ,,r ,,|;,t. .likui.ils vrrtakt. n, -M,'..! :
I

niniknnp

kscl vaiM',

:;. 1),. irnrfehfoL: rlu:,ni,

araa-1 lüixvnil,.|s ,.n srhuliv

a,.n un.ii.l v.T.kT. ril strrlt

hnviiaanlsrlic 'i,l(iri,,stcn-.

:,. Iiki.lciv

ll,.t nll.lsl

,|,M,r uil.u

I (K

,\i' tl

inrit ilnnr ,„|,Mrl vau

,i„|,. ^vivnvM al', nt .k

ni,.. van ili'ii ciiMlkiiup. .Mils|,iiii

1,1 Ih.1 kialstr p'val IutiisI ,lr li

itstaat .TM ul,astaanllnnt-nr>7/'"/"

I,. huwnaanlsrhr slm^Ms vnn,HM, Mr nillnn|.,Ts (Ki^. !•).

,1,. oksels .ka' w,ii1rlslaiMli.i:v likakavn .)iils|.iiii.-(ai. aan (k' kii

n. ,.,i zou in staat zijn, nieuwe nkniten te ontwikkeleii.

Iseiie

Iselie

liank

Ken overval

takk,ai. .lie i

l)lJ\Vortels kiij

1),. iMivena;

steneei 'Iraa-t hia-

,kv,vn .a, laoenien.

Wanneer i,ij alleen

nitJ,a,-n.n.lk,Mnt,M,

een ..kmon" Nan bla-

deren draaul. nd.ant

men lioni stuuL Ui'

is dan altijd houti,-

])e [ilaatsiai. waarde

bkuleien staan of ge-

staan liebben, beeteii

«knoopen", nodi, de daartiissrlu

Kruidachtig nuomt nu ai d

daarentegen den nieeij

stengels zijn meestal groen, de andere

Halm heet een ronde, holle stengel mot uiliniilende knoopen. (Hg. lu.)

Naar gelang van de doorsnede kan (k

stengel rond, samengedrukt, diaaddun

3-kant, 4-kant, enz. zijn; dikwijls is lu)

o-evleugeld. als nk dunne bladachtigi

ïijsten°er langs Iüuim'ii. Naar gelang \an

de richting van zijn groei is lui "1'-'"

licht. liggend, opstijgend, krui|iend klim-

mend en slingerend of windend (1 1-, lU

Naar gelang van den stand dei takken

ten opzichte van den stam hebben de kionen

der booinen een anderen vorm : zij zijn opge-

richt bij den italiaaiischen populiei, uitge-

spreid bij den ahorn, hangend bij den berk.

Onder takdoornen verstaat men takken, ilie zeer langzai

groeien, kort, hard en stijf zijn en in een punt eindige

bijv. bij den haagdoorn en den sleedoorn.

Takranken noemt men in ranken veranderde takken.

twee- of meerjarigen, sappigen. Iiniitig

weinig sappigen stengel. I>c kniidachtigi"

in van kleur.

Tig. 10. Guleelte

van een rojiKelialm

Fig. 11. liechtswindende

stengel van hop.

De KN'Ol', (/einnia.

Een knop is een zeer jong takje met zeer jonge blaadjes, de aanleg van een loot



VI

nf s|iruil. \\.uil\jn (Ie lin- , )litnlit\vikkc|< Ir l)hl;|.||cs dirlit n|, clkaai' lii^-cil. dl liet

IM>,- ZiM.| kdllc t.ikr. -kit .k> .IS VHM <lcli knop v.H'IMl. nlMshiitcli: liircstal hrrlt ,Il>

knoji (M.|, ,.|- nl ]M.cl\(,||ill-r -(Mklillitr v;ili -crilip- -inntlr. .Men nii, Icrsclicii It aail

.(Ml tuk .Icii cilKlklloi.. >inmiui f,'run>,<Uis. en ,!, /iikli(.|.pcii of ()ksriklin|i|i.Mi. of^mimr

>
^.K

/"/-/- 1'^— ,.,, .In„l,.n v„l,ln,.n,|,. :,;,n.wal

/Jlk > ' A (.„.,.,. Im. kl unrdt. Dr ,.,n,lk„u|,|„.n .linnM,

/,H /
^'^

]
'

]

'"' v.rk.n,,,,. van sfan, .„ takk.u. ,1. /.„kun,,-

«^ W^ ^^ ^ '" "V.Twint.n.n. /„n In^k-kt ,Un,r l,ar.l.. „1.1

•J l^ '-V nr,„,|i,. hki.lnvii. ,\u' II stal Inlnarhtig en

:'''ig. 12. Ontwil<lieliiiff van een eindknoii van lirliaanl zijn ; ili'Zi' lilai liTi'll lirrtt'li kilt ilisi'lllll)-

den esch. Ondei' de zijknnp ziet men liet lid- .

'

i i i i

teeken van het blad, 'in welks (ikvl de kn.ip '"'H «'H I H'sclinttcll de Zacliti' likiailjcs lli ileil

/„•l, untwikkrlde
|^|„,|, ,,,^,.,1 ^,„.,1^ ,,,, |^,,||,||,^

In lirt \(Mii|aai. wan i de iiunincn nitkinpcii. zwelt <\f knn|i. en weriit de kuop-

seliiilihcn al . de kn(i|.av neemt in leii-te t(M' en niitiilneit liladeren (Fig. 12), ofbloemeii,

el' lieide. die i U in den kiiii|i aaiiwcziii waivii. Ken knii|i is in staat, eene niemve

plant V t te lueii-eii. -eli|keiide ..|. de ii dei|,laiil. Ken takje met ééii of meer

kiH.|i|ien. <.|i passenden li|d. m het vnurjaai- n\- in iU-n JHTlst. algesnedeii ,'ii inden

grond gestiikui. ol met den tak van eene iiaiiwverwaiite plant kniistmatig in vef-

biiiding gebracht, kiijgt weitelt|es ut' vergnieit met den vi-eemilen tak, ontplooit bla-

deren en bloemen, en wnnlt daaium vour de kunstmatige vei'nienigvuldiging ge-

bruikt. (vStekken, ocuieeren, enten, markntteeren. enz.).

Gewoonlijk zijn de knoppen, die later hlnemen ihagcn. dikkiT dan de bladknoii-

pen, <lip slechts een aanleg van eene hehladerde luet lnTheigeii : een gi.'üelend oog

kan ze aan onze ooftbooraen reeds in den heiist van elkaar (inilerscheiden.

Aan oudere plantendeelen, ja zelfs aan wmtels. vurmen zich dikwijls toenillir/e of

adcentiefknoppen, waaruit zich liehladerde Inleii (Hitwikkelen, bijv. Iiij zg. kop- en

stoknitslag der b(M,meii en hij de wortelloteii der pepulieren.

Eindelijk underscheidt men nek nog slapende knoppen, die oikIci' de schors

liggen en zicli eerst iiiitwikkelen. als het boven hen staainle asdeel verleren is

gegaan, eni ilaardnor de [ilaiit voor ondergang te redden.

Als kiHippeii aan oiideraardsche stengeldeelen noemen wij de oogen aan knolli'ii.

en de liroedholleljes of klisters aanhollen. Ook de br.iedkno||el|es in de liladoksels van

vele planten (oraii|edelie. soorten "van look. tandkriiid) zijn knoppen, gepkiatst op

dikke, ronde worteltjes, waarin voedselvoorraad opgehoopt 'is.

Het blaü. folium.

De min ol' meer vlak uitgespi'cide Ijladereu zijn de aanhangsels van stengels en

takken. Men onderschei.lt :

'"

1. de kieinbladeH ot' zaad lolihen. en/i/lcdones : de eerste ijla. leren van eene kiemen. Ie

plant, die er meestal anders nitzi.'ii dan de latere;

2. de schubben aan wortelstokkeu, de hiopschubben, de ivklcn .Ier b.jllen :

3. de schutbladen, brdcteae, aan den voet der bloemstelen, die als bloeniscliecde dik-

wijls een verbazenden omvang hebben ; dikwijls zijn ze, evenals de bloemen, zelve

gekleunl

:

4. de loofbladeren of bladeren zijn, naast den wortel, i.le voornaamste voedingsor-



vil

n-ancii v;ni ^ic plant. Aan con vollcli- ,,n1\vikkrM lila-i r,n,h.|s,-|,(M,l.'n wij den bl,i,/-

sforl en .ie l.hiihrlnjf.

De hlailstcrl is het , iii.jcrstr <W\ van lirt lila.l. Jat met diai stcn-vl Nnnrnlian-t

:

hij (If .aip-tr..Mr ,,r/iltcn.h' l,ia>KM-cn .mtliivckt lii.j. Dikwijls is ,ic liki.lst,M.| i'cr-

aan t(,1 imh.' I,h,./srhr,,/r vcrln(vil. -li,' .hu stm-d vat : ikvr is vn,,ial hij (!•

SclicrnHirap'M.lcn en (irassrn ontwikkckl ; l)ij i\r kiatstcn draa-t zij iHivciiaaii het

foiiqefj,- (Fi-. !:? en l'(.).

1 |T 13 Klad \\n iltn lieunKlum met Fit;. 14. Blad van f-en Fis. 15. Stengelom- Fitr. IG. Dnortrrneid

buikig gezwollen bladsclieede. Gras met bladscheede vattend blad van het blad van het donr-

en tongetje. Kruiski'uid. was.

Het zittend lilad is dikwijls stengelomvattend (Fig. 15) of doorgroeid (Kig. Ki).

Dikwijls loopt dl' hhiiiscliijf in den vorm van twee randen langs den l)ladst<'el

naar beneden en zet zich ook nog langs den stengel voort (o. a. bij do Distels).

De hladschijf is het voornaamste deel van het blad : vooral aan de onderzijde

herkemien wij de iwriwn. Meestal is een hoophwrf en zijn verscbeidene zijnerven

aanwezig, onderling nog verbonden door (iiierfjfs.

Fig. 19. Fig. 20. Fig. 17. 1- Fig. 21.

Het onderste deel van de bladschijf heet voet, bet bovenste deel top.

Het blad kan zijn: pijlvormig (Fig. 17), spiesvormig (Fig. 18), hartvormig (Fig. 10),

Fig. 23. Fig. 24. Fig. g.20. Fig. 27. Fig. 28.



Vlll

iiicrvoinii- (Fin. ^2i)). s|Kilclv(.niii- (Fi-. 2\). niz. lü.i het scliil.]v(iniii-r hlad

(l'i-. L"J) zit (Ic sI.tI (ip hrf iiii,M,Mi van H.' IilmlMhiii;

i:,.s,'li(,ii\v( iiicii alhTi, .IcM nnilivk vaii lirl \,\:u\. Hall kan cch lilad zijii : riikcl-

r.iiMl (l''ii:, t>:!). rlli|,tisrli (Ki- ^2'i). .'ivdimi- nldvaal ( Im-. L':>). lancctvonni.u (Fii:. 2li).

lijnvuiiMi- (Fi-. 21). naaMvornii- ( Fi-. iS). .Iri.'lmr.ki-. rnitvonni- «miz.

De hhdnuiil is -aallFi-. ti'.t), -vzaa-d (Fi- :!() en WW). .Inhhclnezaa-,! (Fi-. ;!l).

nvkai'tcid (Fi- :!t>). -claiid of -(-(ilUI. lic.. 11 iinl hki.l <li,.|„.|v insmjilni-vn. .hi

iic't liet -rinliil. als ,lr iiisiiiiilin-vi. niet ti.t aan lirl nn.liliai -aan ; -vspichM

als zij hot niid.liMi luTcikm : en -vdcel.l. als zij v hij het niidd.'ii -aan. Zi.diii

^
Fig. 39. Fig. 40. Fig. 36.

ooiiigf' vormen: (hiololiliig (Fi^- •''i-V viji'wi'letig (Fig. IT)), handvormig gedeeld ol

handdcelig (Fig, 30). veersi)l('lig (Fig. :)7), veerdeelig (Fig. 38). liervormig (Fig. 30).

iinivgciniatig boclitig veersplctig tut veerdeelig (Fig. iO). enz. Als de insnij-

dingen zoo diep gaan, dat de sidiijl' in een aantal scliijfjes verdeeld wordt, heet hel

blad samengesteld, en de schijfjes blaadjes; is w slcclifs ('('n iMiiifdncil'. ilan lind hef

blad geveerd; zijn er meer, dan noemt men het /('(»'//v)r////(/. I'>n handviainig hiail noemt

men drietallig (Klaverzuring), zeventallig (paardckastanjc) naar het aaidal hiaadjcs.

evenzoo een geveerd blad driebladig, vierbladig. xijfhladig. enz. Feu gcvccril

blad kan verder zijn: evengeveerd (Fig. 41).

onevengeveerd (Fig. 42), of afgebroken-ge-

veerd (Fig. 43).

Steunblaadjes zijn parige aanhangsels aan

den voet van den bladsteel ; zij zijn meestal

bladachtig, groen (Fig. 44). maar ook wel

eens weinig in 't oog vallend, vliezig (Fig. 45),

in bladdoornen veranderd (Fig. 40), tot een

«tuitje" vergroeid (Fig. 47, t.), enz.

Bladranken zijn bladeren zonder schijf, alleen de nerven zijn aanwezig; zij dienen

als grijpwerktuigen (Fig. 48). daai' zij zich om andei'o. doch dan ook dannc voor-

werpen, heenslingeren.
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Do Lladorou dor vneosto inlieernsrl,e ge^vassen /.ju ietwat sapjng enauien sltvhls

,^..,1
'','„,

I.H,_, l,la,l,.ren ovenvint..n.n.Vnur>neer winters :zyzunMeiarht,g.

IMant.'ii nut /ulk( hUd.'ivn noemt men alti.jd-gToene-i.ilanten.

Fis. 44 lUad san l'i^ W In d

den geonrdi n w \\a \ < i.iiidc idi

47 t rit; 4-, n steun TiK 4S n st.ninldaad-

- dev W.iadies der licip les en ranU % d en\t

ZiumK

De blMleren Her meeste planten zijn zeer oevoelig voor lieht, en sluiten zich in

„i.r,,. : om zich in lH,t tcht wee,- te openen, een ve..chynsd. waaraan me., den

„aan, va., pla.üenslaap gegeven heeft. Van vele uitlandsche soorten sluiten zich e

hlade..en bij aanraking. V^n de inlandsche planten vertoonen de bladeren van Klave.

,

Klavei-zuring, Acacia's enz. duidelijk slaapbewegingen.

Naar gelang van hun stand aan den stengel noemt men de bladeien t ,en

orltaanl als^ twee blade,-en op dezelfde hoogte van den stenge «g---' ^[-
staan en al de bladparen in hetzelfde vlak liggen; ir«^smjs, als e k bladpaai met het

d!a op volgend een kruis vormt (Fig. 49) ; Jcrans.i)s, als 3 of meer bladeren op deze fde

o^e aan^den stengel staan (Fig. 50). Staan de bladeren «P -schillende hogten

dan noemt men ze verspreid; vei bindt

men hunne aanhechtingspunten, dan be-

schrijft men een spiraal, die soms her-

haalde malen om den stengel gaat, vóór

zij het blad bereikt, dat recht boven

het blad staat, waar men de spiraallijn

begon. Men geeft dezen bladstand aan

doo.' eene breuk, waarvan de teller het

bladstand u.au»..uu. aantal malen aangeeft, dat men om den

sten-el oeoaan is. en de noemer het aantal bladeren, dat men ontmoet heeft. Bijv.

de bladstand is bij de Linde en den Iep i/„ bij den Els en den Berk Vig, bij den

Eik en den Populier 2/g, enz.

Haren, trichonten.

Ha.-en zijn aanhangsels der opperhuid en behoorden dus eigenlijk bij de Anato

mie der plant besproken te worden. Wij vermelden ze echter reeds hier, omdat

zii als uitwendige bekleeding der plant even goed als «uitwendige organen be-

schouwd kunnen worden. Haren kunnen aan alle deelen der plant voorkomen,

zoowel boven als onder den grond. Gewoonlijk zijn zij zeer talrijk, en bescher-

men dan het plantendeel tegen verdampmg, koude en te sterken zonne-

brand. Men onderscheidt verder nog brandharen, die een licht afbrekenden top

OuDKliASS, Onze Flora.

. 49. Kruiswijze

bladstand



en een srlicrp vorlil in de -(Mnaaktc winnl hlcii vlncii.n: Ulerhumi. dir aan

llllll tn|i «vlI kleven- kn|,|,. ,|ra-Vli; hnrstrh. ,|ir sll||- ..|l /..MT hlll- t..r-,.s|,i1st

zijn: hakn). rrrl„/.-f.- eii >r///^/,n</-,///V ham, ; ,k- kial>te -cvcli «llkwijls aan ilc iilider-

Ziide der hkl.leivM (Vii nielaal- kllis.

III. De bloem in het algemeen.

Do oro-ancn. die v,,(,i- lU' vu.,it|.knitin,- dienen, en ((il dit dnel zijn n(.\vi|ziiid.

voi-nion te zanieii ,h' hlnrm. Als alk> deelen eener hineni aaiiwezi- zijn. 'laten

ziek van liiiiteii naar kinnen .Ie voj-eiide kladkiaiisen eiideis.lieideii : 1. .Ie k.'lk.

± <lp ki-.M,ii. ;!. ,|e nieel.lia.leii. .'ii i. ^v stani|Ma-. ef .Ie slanipei-s (Ki-. :.l).

Al die deelen zijn -ewijzi^.Je iila.leiei]. lai .Ie veiin dei' kl.i.'ni is .laarom eok

Fig. 51. Schets eenor
bloera met uit elkaar Fig. .52. Bloenischc.il

geschoven blad- van den Aronskelk.
kransen.

iClun-m met omwindsel
van de peen.

cafhankelijk van .len v.irm dier bladeren. Kelk en ki-...in zijn .Ie oneigenlijke deelen
der bloem, .kiar zij de eigenlijke bloem sle.lits iieklee.iiMi. Meeldraden en stam-
per, of stampers, zijn de eigenlijke deelen der bloem, de vooitplantings- of geslachts-

organen der plant ; ontbreekt een van beide, dan heet de bloem onvolledig.

Eene bloeiirijze. inflnrescfyifia. is eene bloemgroep aan den t..p d.'s slenp'ls. .ik

van een tak, die door eenvoudii; -evenii.l.'. dikwijls

schubvormige, groene of gekleurde nc7( ((//'/(/(/e/r», hrdc-

feae, omgeven is. De schutbladeren staan of af-

zonderlijk (Fig. 5*2 en 53), of vormen een omivind-

sel, involucrum, dat uit versclieidene schntblaadjes be-

staat (Fig. 54).

Bloeiwuzen.

Van de verschillende bloeiwijzen zullen wij hier

slechts de voornaamste noemen :

1. Bij de aar, spica, zitten de bloemen ongesteeld

aan een hoofdas (ijzerhard, Fig. 55). Valt de hoofdas

Fig. 55. Aar Fig. .%. Sa- Fig. 57. Tro.s met al de bloempjes, of met de vruchten, tegelijk af,

J^rhard. Talrv-an ''"bt.
''"''''

''=^" "oemt men 'haar katje; meestal is de hoofdas

de kweek. van een katje slap. Is de hoofdas eener aar dik en



\1

(ziji, dan spreekt ii

'II liuiitige schubben,

lib( n uen, die aait|(

'2 Zitten gesteekk 1

s, Fig 57) Veistbill.

-^enoei^ iii i m vlak >>

'. /i|ii dl /iitikhii

HUK II dm bM It niii

pliit-^ \ in (iikdi lil

/]|iss, II dm (Hitst n
b( t v/((/ ///, II

^'ig. 58. Scherm v

Eeigersbek.

van een l.olf: is zij dik en boiiti-'. en diaa-t zij bnveii-

i i'iiit men liaar ker/el (Naaldbooineii). l.)e Grassen

i_i n dus luningeitelde ai en (kweek, Fii;-. .V)).

III II I III II n liunfd IS (Lxn heeft men een tros, rarpiiui^ (Aal-

( st( Il It \m uil tl (IS zoozeei' m lengte, dat alle bloenien

I dm iiiH lilt 1 dl /e bloeiwijzc een sc/(fr/»(.'o/-;/(/(/<« /ro.s'.

ni I bln(i\\i|/( /i It WKi vertakt, en dra-vn zij dus vele

ni [ilunii iHuiiiiiJii l'.i| dl |iliiinieii der tirassen vindt imni

ipies ui{|es Ülijlt bij eene |iluim de bdnldas korter dan

speei dei Bloembiezen

fhi ontspiinuen de bloenisteleii aan den toii der hoül'das

int ((II |iiint ( Reigersbek, Fig. 58, zwanebloem).

|)iu(ii dl stelen zelf weer schermpjes, dan heet

dt bliiiiwijze een "iaiiienc/esteld sc/icrm ([leen, Fig'.

-) Zitten tahijke, ongesteelde bloemen aan het

\( ibieede einde eener as, dan ontstaat een hoofdje;

dit heelt geen gemeenschappelijk omwindsel, bijv.

klivei, schmftkimd Is een gemeenschappelijk om-

windsel aanwezig, dan spreekt men van een korfje

Fig. 59; Korfje (Melkdistel, Fig.

6. Bij het èiysc/ierm ( dit beteekent «valscb scherm")

sluit één bloempje (Ie 1 tdasaf; juist daaronder ont-

iiingen een. tweeofmeer zijassen, die zich oiMJezeUde wijze vertakken ; vandaar de

imen schicht, schroef (Hertshooi Fig. 60) tweeassig bijschcnn (lloornkruid, Fig. ül), enz.

De kelk, calyx.

zij zijn meestal groenDe kelkbladeren voi'inen den buitensten lilad

en in bouw aan een blad gelijk. De kelk

bestaat uit meer dan één blaadje, of schijn-

baar uit slechts één, daar dan alle blaad-

jes met elkaar aan hunne randen ver-

groeid zijn. Verder kan de kelk regelmatig

of onregelmatig zijn. Fig. 62 (bilzenkruid ),

en Fig. 63 (opgeblazen Silene) zijn voor-

beelden van een regelmatigen kelk; Fig.

6i' (Salie) en Fig. 65 (gele klaver) van

een onregelmatigen kelk.

Bij eenige Boterbloemachtigen is de kelk kroonachtig gekleurd, terwijl de kroon

zelve ontbz'eekt, bijv. bij de Anemonen. Dikwijls hebben de kelkbladeren nog steun-

blaadjes, die dan te zamen den zg. buitenkelk vormen, bijv. bij het vijfvingerkruid

Fig. 60. Scliroef. Fig. 61. Tweeassig
bijscherui.

T
Fig. 62. Fig. 63. Fig. 64 Fig. 65.
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(Fi--. (iC). lüj ,1,. Knrr|,'sWr;i-visli(v|-t (Ickcikdrn liizdiidcivii Vdiin v;ni ccii lia;irki-ans.

juipims. liijv. lii.i .ie Disirl (Ki,u. (i7). en lifct .lall haar/.;//.: Als, Ir k.'ik lin- vnnr lii'l (,|Hii('ii

,|,r ],|,Miii alVall. iKiniil inni haar ov.r.-/ , (/'"/'''""' (^liiil^''ii'l'' M"ii\vc) ; als zij hij nk kml

iKi li.'t (ipciicn .lei- liInciM afvalt : „fmllrwl (Kers); rii als /ij niet alVail ;
hlijmnl.

\\V] ,1c wnMkcrs. ,1.- |(H|(.|ik(as ru het hil/,aiki iii,l -mnl zij n.,- na .ka, hlnci. De

vuniicn 4(T kelken /.ijn -elijk aan die ,ler hieronder aaiiuesoeide hloenikrunen en

(Irawn (ienzelfden naam.

Ki [JJEJIKUOON, nifóllii

De ki-iHin is (Ie twee.ie hiadkrans der hloenihekleedselen en is van diMi kelk

meestal nnderseheiden d ' hare teeiheid en hare s.'hdone klenren: in haar oid-

vonwt het |>lantenrijk eene piacht. waarvan de \ve.|er-ade niet te vinden is.

De deelen der kriMMi h kr ila.h ,rl,ll„/"" hloenihiaadj,

in ze viii. (I;imet elkaar ver-meid. dan heet de kronn rcr,jrori,lhl,i,li,i. „inm,j>,'h(la

loMa,li</. j,„/,/i,rtal,L

Aan 'de ver.-rnei,lhladi.-e kr, ,.ll,leisehei,lt men het (Midcaste de,.| als I.ms. het

bovenste, vi'ije. meestal nit-esiireide deel als :oom. en den i. verban- tnsMdieii deze

twee als keel.

Men kent de vel^vmle suerten van regelmati.nc kmiien :

a) trechteivormi-e. h) kidkvi.rmi-e. e) hnisvornii-e. ( Ki-. (iS. kkikjes-nentiaaii),

d) radvdrmi-c. ( Ki-. 7(1. Veriieet-mij-niet). e) trompetvei-mi-e. (Ki,-. ü'.). I'rimnla).

^
Fig. 68. FiR. 70. Fig. f.9.

Onregelmatige kronen zijn:

der Lipbloemen (Fig. 71, witte

bek gesloten is (Fig. 72, Limmiw

Bijki'oon heet een krans van

vele bloemen voorkomen. I)ijv.

in de bijkroon vergroeid, zooals

Bij de losbladige kroon heet

het bovenste

Fig. 74. Vlinderbloemige kroon uit

ellcaar en van ter zijde, a vlag,

b zwaarden, c kiel.

1. de tweelippige grijnzende, met geopenden bek,

d(i(i\(' netel); 2. de tweelippige gemaskerde, als de

ehek): :l do lintvnrmige (Fig. 7:?, madelietjp).

hiaadies nt s.hnh^s. die in de keel diM' ki-,„,ii van

hij de koeknekshleem en de dnizenilselnum : siinrs

bij de Narcis.

het onderste, smalle deel van een kroenlilad mn/el,

De plaat kan gaaf, gespleten, getand, herliaaldelijk

me viirm der losbladige kroon is de \ liiiilerhl(iemii;e.

(Fig. 74), die uit 5 blaadjes bestaat; het bovenste

blad, a, dat meestal bizonder groot en schoon is,

heet de vlag, de beide zijdelingsclie : de zwaarden,

bb, (ook vleugels) en de heide onder.ste. met elkaar

gedeeltelijk vergroeide, e, ile kiel.

Dikwijls bevinden zich in de bloem honigbakjes

of nectariën : meestal kleine i'onde organen, die honig

afscheiden, om de insekten te lokken. Nu eens zijn

de nectaiiën vervormde bloemdeelen, zooals bij den

monnikskap, dan eens zijn het afzondei'lijke organen.
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D.v.e zijn surns in Ar spdor wi'lHu-vn. /uoals iiij lid ViiHillJc snnis aan den vnct dei'

ki-dunliladcivn Ic vindrn. /..xials hij de Üdlcrlilnnn: ,.l'n(,k wel cldci-s,

Zipi aan ccnc l.l..rni krik- rn krnnnhkidnvn na,-ri g -niijk van vorm rn klrnr.

Z(M,dal /.Ij nicl .inidrlijk Ie (.ndrrs.lindm zijn. .iaii s|iicrkt mm van cru Mocmdrk

(if pcrl:/oHlini> : lirl Mccind.'k kan <kin (.uk vci-idiad- of l.isliladi- zijii. V(M,ri)C('ldcii

liici'van zijn: hel sneeuwklokje, de 'riil|i. het lelietje der dalen, enz.

Dk MEELJilUDEN. stanthui.

De d.M-de krans der hinem wordt -evnrmd door de meeldra.len: deze zijn vei'vormde

hiaderell. welke het hevriuhtende stHifnurl. jH.IIrH. V Hiren-eii. liet onderste.

meeslal draadvorini-e deel heet heluulniml. fil,n,i,iifH,ir. het hovenste. meestal

kno|,vormi- verdikte: hrh,iLno/>, anthmt. In den helniknop nu wordt het stuilineel

-evornid. De helinkiioi,

bestaat uit twee helften,

de heliiiJinljes, die saam-

behouden 'worden door w j \\ \i li /;;'

\u'\/n-h,ihlw/srl. Del iel I

(U'aden en de heli

kuopiien zijn zeer ver-
^ _^ ^ ^ ^_ ^^ „_ ^^ ,,^

'^ '

ij^
" ' •

""" Tirr 75 Vfrbehillemle vormen van mceldraden, vooral van lielmbindsels (e).

—

ais Fie-. 75 en 70 ons l. Lelie, 2. Boterbloem, 3. Oogentroost, 4. Linde, 5. beuls, 6. bingelkruid,

1

'

7. Salie, 8. meloen, 9. Paris,
leei'en.

'

De helrahokjes openen zich meestal door overlangsche spleten, zeldzamer door

klepjes of gaatjes. Het stuifmeel is een fijn, gewoonlijk geel poeder, dat uit mikro-

skojMsch kleine, verschillend gevormde korreltjes bestaat, die met eene slijinige vloeistof,

de fovilla, gevuld ziJiL De meeldraden eener

bloem zijn niet altijd even lang; dikwijls

vergroeien de helmdraden in een of meer

bundels, dikwijls ook de helmkuoppen. Naar

gelang van hunnen stand ondersrheidt men
nog bodemstand ip' meeldrailen. die op den

bloembodem, kelksta g''- die seliijnhaar op
^i. ^g. VeLhiUende vornL van Mmknoppen.

den kelk, en kro
' '

'
'

^ - -. -
. Tulp, 2. Helmkniid, 3. Nachtschade, 4 bosch-

hes, 5. Berberis, 6. Orchis, k = klepje,

s ^ kleel'schijfje.

lldige. die sehij,

de ki'oon staan.

De STAMl'El!. pistillllin.

De binnenste krans van bloeindeelen wordt -evoi'uid door de vrnehthla<lei'en.

carpella, die meestal te zamen den sf,nii/irr. jihHlhiiii. vormen. Aaii een volledigen

Fig. 77. Stamper der kev
aeitj(!, b. stijl, c. steiiipe .Stampers. 1. Doovenetel, 2. Klaproos, 3. Malve,

4. stempels van de Lisch.
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tiii,ij,en, om de iiisektenljostuiviiig te Iieiiiiiisfi.ueii e'ii zelfbc-

stuiving tegen te gaan. Als voorbeeld van ili' iHiili'iiLü'wnniiilnfl-

niatige inrichtingen, om van insektenbezoek vnnnlccl ic trekken.

diene de salie. Fig. 8(». De bij, die de bluem der veidsalie be-

zoekt, drnkl onbewust met zijn kop tegen een' hefboom, waar-

door de twee lii 'Imliokjes, die zich aan hunne lange gebogen

liehnbindsels bevin. len. 'te-en den l'U- vaii de bij ;'ian-r'brarbt

wur.len. r.ij de „-„trrhlonrrs drijlt bet stuiliiieel ,,|, het water

en gei'aakt zoo op den steinjiel eener andere i>loenr
l'i--. 80. Ulo
salie met bezoekf
de neergebogen
den raken den

1)E Vi;U( fnirfKs

Na ile bevruchting zwellen de eieren 0[i tut zaden, en het vrurbtlieginsel tot

vrucht. Hierbij verwelken zoowel kroonbladeren als meeldiuden, en beide vallen

ilikwijls af; ook verdwijnen de stijl en de stemiiel meestal, en slechts bet vrnebt-

beginsel neemt voortdurend in omvang toe.

Zoodi'a ook andere deelen met het vruchtbeginsel, of niet de vrnchtbeginsels,

met'zwellen. heelt men te doen met eene schijni-nicht. Zoo zijn de irandioos en de braam
schijnvruchten, want zij bestaan uit een aantal kleine vruchten (steenvruchtjes), die

om eene dikke, witte, houtige as geplaatst zijn. Zoo is de aardbei eene schijnvrucht,

want zij bestaat uit den zeer sappigen, opgezwollen bloembodem, waarop een groot aantal

kleine harde vruchten (nootjes, in 't dagelijksch leven «pitjes" genoemd) geplaatst zijn

(Fig. 81). Zoo is de okkernoot eene schijnvrucht, want zij bestaat uit de

vrucht on den daaromheen rneegegi'oeiden bloembodem. Ook de appel, de

peer. en de kwee zijn schijnvrucliten, want zij zijn opgezwollen bloem-

bodems, terwijl de vrucht er midden in zit (het klokhuis met zeer

weinig omringend vleesch). De druif is eene echte vrucht, maar de

aalbes, <lekruisbes, enz. zijn scliijnvruchten : want zij zijn omi'ingd door

den meegegroeiden bloembodem. Zon is 't ook met den rozebottel

gesteld.

De Naaldboomen, die geen eigenlijk vruchtbeginsel hebben, kunnen natuurlijk

ook geen vruchten leveren. Elk ei ligt los op een vruchtblad (kegelschubj (Fig. H'-I).

Fig. 81. Aardbe
(schijnvrucht).

Fig. 83 Droge, niet openbpringende vruch-

ten 1. haver, 2. korenbloem, 3. duizend-
blad, 4. aardrook, .'j. hazelnoot.

Fig. 84. Vleugelvrachten, 1. iep,

2. eschdoorn, 3. esch.

Het door de vruchtbladeren gevormde omhulsel van het zaad, hetwelk dikwijls,

zooals bij de steenvruchten, voor ons menschen het gewichtigste deel van de vruclit

uitmaakt, heet vruchtwand, pericarpium. Al naar gelang deze sappiger wordt, of

droog blijft, en, rijp geworden, zich opent of gesloten blijft, onderscheidt men de

volgende groepen van vruchten :

l. Di'oge, niet openspringende vruchten, met leèrachtigen, houtigen of droogvlie-



Fig s5 Splitvi milten 1 komi|ii 2

\Mli llUiIlM ^1- zeue^iocn a vi)iii,b na de spli|fin„ 11 mi _ uil is|i i

- i'ii lm.-- (in naad opf iispi iii-;t w lai iiii ih / idi ii _,( /( fni /i|ii di jmiJ,

(Ml \MI. hflllld _. \()|llld IS ,1, llll^s h\(, lilddl ,i|i(lls|,lllul II H d(l

iiidi II /iddi d( /kImi d( //.^/^/^ dii ml Iw.i Miidit-

1)1 ld( 1(11 _( MMIIld IS, IIMlltlIss, 11, MS, ll,,t hldt W 111-

^jL^ iiii d( /ld Ii|\,ii liiiu, II du S(, ,iiS7) Met

V fV ./,w nii,hl II, s|,iii|„ll 1,1.11 III t iL, III, ,11 ,(11- (it

.. A A iH'Uo-^ (ruis,iMi,_(iid, MiidiKii dl, /idiind

»> . F}^ W (dl (l<ks,| ,,| nid |„IM(1I ,I|HII(1I /(Klllsil, ,I,,.IS-

'^m ,p\ « \iiidit '1(1 kliiiKKis \ lil W\ liil/( iikiiiid \ lil het

'V

^iikIk IIk iI d( 1 l,( ils||i||,i,,s ,11/ d 1- NS—"II)

> Bi^siii /i|ii s||i|ii_, Minlitiii 111(1 /( ( I dunne

(i|il.( ihiiid w iiiiii (l( /id( II III hd \iiidit\le(-sdi

_(d.ik. II li__( 11 \,Muli(( ld, II \idi1s, liadL (iMg U.J),

iii_mk(li_ '•'() lii.s,|ili,s kiiiisliis Valbes, enz

,,. J- 1 ,r , , A -. 'i '>/"«///^(//^y/ h, lili, II ( ( Il \l( ( /u( II. epu dioiien oi
riy. hl. 1. Te ui dei A(_acia 2 ^ • -^

hauw der heiik, i hauwtie van oen \ezell^tll \ l lli litw ilid ( li , ( li liilli iillii((l lilldi
van het herdei stascliie, b = buik , ,

i i . , , u \ i i i

naad, r = rugnaad k = kUpie, deonkeill, Wlillll /idi lid / l kUm \ llidl \ (,(il Ik dd( li

s = tussüitnsthiit |i:uini d I- '»'i), klis \\ dnodt.aiii indek kdkdsnodt, en/

1 lil 1 zwn IN /(INT \r I s( I I ini\(.

ll(t /lid, vwo;, is Int iiip-

^(Wdiddi d het IS l)ij de

li(i(i_,(i( [il mten het eit!,enli]ke

\o()diikuitingsoigaan Het kan

alle mogelijke voimen hebben,

Wvi-hh Doov FiH s'i 1 it, '.(I i'iK. 'Ji.van maar bevat altijd de kiem, em-
vrucht der dei \m\. het het guichel- , i

. • . ...mloo- tof lu>t
koekoeksbloem. klaproob. bilzenkuiid heil. 0?«/0, Üat Ib Cle aanlig tOt llCt

jonge plantje.

'^r^^ /"Z^^S. ^''^^^ het zaad (inderscheidt men
de zaadliuid. ti'^ta, die nu eens

\ hardvliezig (walnoot), dan weer

lederachtig (boon) of hard (drui-

ven|jit), nu eens glad, dan weer

„ . , , ,,. „„ „ , ,,•,,, A I
sevleoaeld, behaard, gegroefd,

Fig. ',)2. Pruim, heel en Fig. 93. Bes der Fig. '.U. Augurk, o ^ \ ' & o i

doorgesneden. Naehtscliade. doorgesneden. enZ., eUZ. is, en de kern, nucleus,
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I .ln.,1

llld,

iti'ii iiii.i:' met liet k\i'\\\\\\i(alhunieii
)

i,i|,l;iiiljr van Im'1 ,.(Tstc v.hmIscI:

,1c zaa.ll.ililMMi -rirvcfk Aan liet

v,,I,-,mmI<' .I(m.|,.| liTsciici.Irn : I. lirl

/,//,„/„). W. ,1c ki,.nil.laa.l|(> ,,r zaa.ll.ihlicn

h,. /.;ia,ll,,lilM'n zijn <!,• immsIc l,kia,l|,'s iI,t

kan: ii stal liliJNcii vr hij ,!, ,iiitki,>inii,u

1 De .liissiiMi. ,1,'n -n.iHlsla- ,I,t nii'iiwviv

intciisiciscis. zi.uals (lic van De Canddllc.

laar \v,a-,lcn ,lc planten in W I lil-incpcn

dan twee zaadiniili

in d.'ii -run,!

En,lliclicr. Hei

venleel.l :

An>t;ilr,l,nws, l'laiiten z,.n,l,T zaa-llnhlidi.

MollnC<>t;/ln/nws, l'lailli'll lil, 't rru Zaa,ll,ili,

Diroiiilnhmcs, Plant, 'Il ni,'t lw,v zaa,lluiilM

Aan de laatsten slnitiai zich ,le NaaMbn,,

Deze indeelin-' is ecliter vei'ouderd en door ln'lire \,r,lriiii,uen.

Het is voor liet zaad van groot belang, dat li,'l v,Td,T van ,!, ni,i,'d,M|ilaiit ver-

wijderil worde, dan door eenvoudig afvallen zou gesc!iie,len. Daartoe werken mede :

, lieren, water of wind. De vogels nuttigen de vruchten van vele planten en loozen het

zaa,l ,in\erteerd (vlier, lijsterbes); in hun gevederte, en in de haren der zoogdieren

hlijviMi vele zaden en vruchten hangen, zoo o. a, ,le vruchten van de Hondstong.

het W'alstr,),!, ,le Klit. Ii,'t Nagelkruid, enz. Zelfs (!, z,M'str,i,uningen voeren vruchten en

zaden zeer ver weg: maar het is vooral rle wind, die de zaden, met harige of vleugel-

vormige aanhangels als vliegtoestellen bedeeld, verspreidt. Iedereen kent de zwevende,

wollige zaden van de Populieren en Wilgen, de vruchtjes der Distels en Paarde-

O.")). die door den wind meegenomen en ver weg gevoerd worden.bloemen. (Fii

killen en zadm. \. vniclit

i 1 m il, riiiilebloem, i van (te Liselulnilile. 5 zii:iil van den Wiljf.

O \an de Bastcrdwederik.

De on'Tkieming en de groei der i'lantex.

Is liet zaad in den grond gedrongen, dan begint de ontkieming. De tij,!, dien deze

noodig heeft om zich te openbaren, is zeer verschillend. De bittorkers ontkiemt reeds

na weinige dagen ; kruiden behoeven daarvoor in den regel 4 weken ; houtige één

tot twee jaren; Naaldboomen zelfs drie jaren. Bij de meeste Nederlandsche planten

rust het in het najaar neergevallen zaad gedurende den winter en ontkiemt liet eenst

in de lente. Het kiemvermogen van zaad, dat niet in den grond gedrongen is. is niet

altijd even lang van duur; de oliehoudende en dunwandige zaden blijven vi'cl kortei-

in leven dan de meelhoudende en de hardwandige. Het langst blijft de kiemkracht

OUDKIIAXS, Onze Flnra. III
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Iwwaaid hij zadoii. .lic /m- laii.u' op grooto dic]i(fii in ,|c aanir verliorncii waiv
alwaar ccii staiHlva>tip' Iriiipi'iatuiii' en ccn staiidvasli-c vnclitighcids- ui' dronnt

tnrstaiid I rsclicii. Kil is liciliaaldriijk l.ij het .miwcrkci'i van -rond. hij liet -ravc

van l^aiial<>n. enz. griilriscn.

Md kienion z.'ir ncscincdl ,,,, dr vol-viidr wij/r. Kci'st wordt do zaadliiiid in,

V(ioli) (lonrti-okkcn. en zwcll de kiem. die dr zaadlinid duet harsten, lit <\i' har

knnif h.'t worh'lljr \r votirscliijn. (kit Icrstniid naar h,-nrdiai oroeit. Zocdra dil laats

oen,. lM.|iaaldr -riMittr heiviki heelt, niitwikkelt ziel k het |i|llilii|,|e. d. i. deaailk

-t het steli-eitl ,1e hlad. De ver,|,.

Iiaanl.

d,a' ,cll. II zich vat,

itscJH.idin-

•,dsels. ,.|iz. ()|m

,vort,illi,-o sLilloi

B. Iets over Planten-Anatomie.

),. nol.
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sial.rr, :m;H .'ll IJrinsIn/fni m , ,|,|nssiu,ll. dok <\r V(il-ni.lc. tul dcli crliMlMMMi Im'Ihmi-

,-r\uh' stdllcn. iiiaki'ii .led uit umi het |M'(il(i|,l;isina :

1. liet l,hi</</r<HH nf ,hlnrn|,livl. waaiaaii -Ie [ilaiitrn liaiv -tocik- klem- Ie .iankcii

liebben. is -rl„,iHkii aan kleine' lirliaani],|cs. ,|<. hlail-rneu- nf elilnidphvlk.nrels. Om
bladgroeu te kiinnen vnmieii. Iiebheii .Ie iilanleii liehl eii warnife II, „„li-. liet hla.l-

^opn is vniir eeiie plaiit nnniisliaar. .laar het liet k.uilzuui- uit .Ie liiclit. een

'l r.|lii'slaii.|.le..| \aii li.'l iilaiit.aiviie.lx'l. i.iitl It. Dikwijls venindcrt het likul-Toeii

in e.'ii -.'Ie i.r r.Hi.l.' klianstiir. hijv. in vni.-litwaii.l.'n.

± Zr/y/^r,7k.iiT.>ls lievin.l.^n /uli v.ieral iu za.l.ai. kn.iil.-n. liellen en w.iiielst.ikkeii.

en in .Ie rlildr.iiilivlki.nvls waarin zij -ev.n'ni.l woi.l.'ii. !). [ilant veigaart /.. in den

winter en gebruikt ze in de lente voor ilen <>|ib.iu\v van nieuwe organen.

3. Met de chlorophylkorrels gemengd knin.Mi .[. protéinekorrels voor, ilie stikst.il-

rijke vooiraadscliureu, zg. eiwitstoffen, bevatten : zij zijn bizonder talrijk in de za.len

der peulgewassen.

4. OUe vindt men in den voini van zeer kleine droppels voornamelijk iii olierijke

za.len. znoals lijn-, m.ist.'r.l- i'n Hicinuszaad, doch ook in kroonbladeren, zooals die

van idzi'ii. i^ii in bla.lei.'ii. bijv. die van pepermimt, Rutaceeën, enz.

'). Knstiillni kiimi'u z.'er ilikwijls in jonge rellen voor en bestaan voornamelijk

uit zuriiigzuiv kalk.

De cehvau.1 doet zich allereerst vuor als een uiterst dun vliesje, dat water doorlaat,

en bestaat uit celstof, cellulose, die door het protoplasma voortgebracht wordt. Door

voortdurende uitscheiding van cellulose groeit de celwand in de lengte en in de

breedte. Wordt aan de binnenzijde van den celwand celstof afgezet, dan groeit hij in

de dikte, en dit geschiedt dikwijls zoo lang. totdat bijna de geheele celruimte ver-

dwijnt. Zulke verdikkingen komen o. a. voor in de cellen, die den binnensten,

steenharden vruchtwand der steenvruchten vormen (Fig. 07), in houtcellen, enz.

Dikwijls verdikt zich de celwand slechts plaatselijk, waardoor ring-, spiraal-, ladder-,

net- en zg. stippelcellen ontstaan. Al die verdikkingen

geven den celwand een groote stevigheid.

De groei eener plant berust voornamelijk op de \oi-

ming van nieuwe cellen, die meestal door (ieetó?*/ van reeds

aanwe'zige cellen tot stand komt, en door de kerndc^eling

viHiralgegaan w.udt. Dij de hnopvonning (waaronder men
niet de vorming van wat men in 't dagelijksch leven knop

noemt, maar eene bepaalde wijze van vermenigvuldignii;

van cellen te verstaan heeft) wordt eene kleine uit^tul-

ping eener cel afgesnoerd, terwijl bij de vrije celvorniiit(/

binnen eene groote cel, de zg. moedercel, zich onderschei-

dene nieuwe cellen vormen ten koste van de moedercel, y-„^ f,^ Dom-snede

die daardoor te niet gaat (in even zoovele dochtercellen "it de schaal van eene noot, met
, , , ,., verdikten celwand, waardoorheen

verdeeld wordt). kanalen loopen.

b) Vaten.

Vaten ontstaan overal waar uit eene rij aaneengeschakelde cellen de dwarswanden
geheel of gedeeltelijk te niet gaan, waarbij ook haar protoplasma verdwijnt, d. i.

opgelost wordt. Naar het uiterlijk voorkomen der verdikte vaatwanden, spreekt men
van ring-, ladder-, spiraal- en netvaten, juist zooals bij de afzonderlijke cellen (Fig. 105).

De vaten vormen het hoofdbestanddeel der nog te vermelden vaatbundels. Bizondere
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len kiemen K^lIi-

maai xooinduiL-

Akacia's en bij den Knik-

eik. welks ai;-escliil(le kuik tot 11(

-

sclienkurkcn verwerkt wonlt. \oinit/i(li

kurk in diepere lagen der -501101 s ilni

verdroogt liet daarbuiten gelegen gedi ( Iti

dit laat dan in grontore of klemeie stuk-

ken los. zonals' l,ii de XaaldlMMinidi .11

Platanen.

f) De niathinulrh. r,e>rli(Hiwen wiJ een

blad — unverseliillig welk - dan ontdek-

ken wij daarin nerven en aderen, die tot

steun dienen aan de bladschijf en uit

een vaster weefsel bestaan dan de overige

deelen. Deze nerven zetten zich in de twijgen en takken des slains \(init. I

de wortels, en vormen, om zoo te zeggen, het geraamte iler plant. .Men 11

vaatbundels, omdat liet werkelijk bundels van vaten zijn. waartusschen ziel

ook nog andere cellen Ijevinden.

De lagere planten, zooals de Wieren, Zwammen, Korstmossen en Mossen hebben

geene vaten, dus ook geene vaatbundels ; daartegenover is er geene hoogere plant,

die ze ontbeert. De zg. Vaatkryptogamen (Varens, Paardestaarten, Wolfsklauwen, enz.)

en al onze kruiden, heesters en boomen, hebben dus vaatbundels. Alle vaatbundels

derzelfde plant zijn met elkander in samenhang, maar de verspreiding (plaatsing)

ervan is bij verschillende planten nog al verschillend.

Dij de Tweezaadlobbigen en bij de Naaldboomen staan de vaatbundels in een

kring, bij de Eenzaadlobbigen verspreid en schijnbaar zonder orde. Fig. 100 en

Fig. 101 toonen ons doorsneden door den stengel eener Eenzaadlobbige plant, waai-

de vaatbundels als donkere, ordeloos staande vlekken zich voordoen, waarvan de

Fig. 99. Een Iniidiiiondje van do Tliijm,

beide halTenicaiinvormifre sluitcellen. en (

de spleetvormise npeniiijr a b c oppcrhiudtelleii

I eiken

nit ze

echter

Fig. 100 Eenzaad- Fig. 101. 1

lobbig kruid. boo

A = nppcrlniid en schors, 15 = bast, C

k'nzaadl. Fig. lOi'. Twee- Fig 10.3

n. zaadlobbig kruid. Twecz boo

= cambium, G = vaatbundel, H ^= liout. J
Mh = holte in t merg.

aarriny. M = merg,

kleinere en dichter bij elkander gezetene het dichtst bij den rand staan. Fig. 102 en
103 vertoonen doorsneden door den stengel eener Tweezaadlobbige plant, aan de

ringvormige plaatsing der vaatbundels te herkennen. In het midden bevindt zich hier

een dunne mergcilinder, M, en daarbuiten een houtcilinder, H, met jaarringen, J.

Tusschen den houtcilinder, H, en den bastcihnder, B, bevindt zich de cambiumlaag, C,

die elk jaar eene nieuwe laag hout aan de buitenzijde van den houtcilinder en eene
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•kki

lüj (Ie l<>n/.;i;i.ll<.li

likfi- toe. lui .Ie T\V(

;V.MI -IVIIS -clMHl.Irn.

.Ie liiiiiM'n/i.idc v;iii (IcM liasicilinilci- \

h uil van i\r sclii.rs tol li.'t iiici-.

Vil zijn i\r vaatliuii.lrls -.•sl.ilni. .1. w.

aa.lldlibmc'ii daajviil(-('ii open. il. w. /. ikicm

,!.! iaiici'iii' Keiizaadlohliige

plant bc-staali lil kicinccii ,uin,,tc vaten, zdo-

wel hout- als liasl-iudscnclivm en -paivn-

(:li\inencainl>iuni.vllcn, I )./! hiatstc zijn

r.-iitci- slechts het (iverhlijlscl van het vaat-

liundclvnrnicnii W(.'clscl. imi niet uieei-

Icvcnii; men ihiidt ze aan met het woon I

lanihilDrin. De vaatbundel wordt in.u.d

dour grundweefsel (mergweefsel). De vaat-

bundel eener tweezaad lobbige plant heeft

dezelfde samenstelling, lioewel zijne samen-

Fig. 104. Een twecz. stam in 3 richtingen doorge- stellende deelen anders geplaatst zijn. en

sneden: Q = (Iwarssneile, R = overlangssneile, T = lief eanibinni iu wezen blijft. ïliX. \0~>

tangentiaal- ot' raaklijnsnede. A, B, C, H, J, M zie ,
i i i- i x

«-. 10(1-103, 1, 2. 3, 4, r,, (i, 7 = nici-strai,.n kaïi een en ander toehehten.

u) Zmniiinrf^rl. het Weefsel der Zwam-

men, Korstmossen en hoogere Wieren is geen eigelijk weefsel, maar ontstaat door het

onregelmatig door elkander groeien van diaden. liet weefsel der Zwammen is stik-

stofrijk, en kan geleiig, dradig. houtig, brekkeli,-. df van andere hoedanigheid zijn;

dat der K(irstninssen ddi'. taai imi rijk aan zetmeel: dat der Wieren bestaat uit

ordelnnze cellen en cel rijen : het nnderscheidl zich van ile l)ei(|e andere, door de

aanwezigheid van hladgrneii.

l^^^A L
).i

Fig. 105. Overlangschc doorsnede dooi ten \aatbmidcl \ in n Iwn
zaadlobbige plant. a. mergparenchym, b iing en spn i ih it

|
n nl

vat, d. netvat, e. hontpareneliym, t houtpiosendnin ti|
i

1\ it

h. houtpavenchym, i. caml)ium, g. cambilonn, 1 ze(l\ it \ it nut dooi

boord dwarsschot), ni. bastparenchym, n bastpiosenih)ni o sibois

parcncliyui, b—h. houtgedeelte, k—o bastgedeelte van den \aatbundel
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Verdeei.int; her I'I.axtkx ix iinniri(;RnF.i'F.x.

Men verdeelile de phuiten vroeiter al naar gelang van het ontbreken ol' aanwezig

zijn van vaten in :

1) ('rlplniifni (I'hintac reHuliire^). Deze bestaan slerlits nit nagenoeg gelijkvormige

rrlirn: bij ben is gefii .luidrlijk ondcrscbri,! tussrbcn \vni-t,.|. stengvl rn'bla.l aan-

wezig, en men niH-nit /.r .laai'nm asluozc |ilantrn. bdnliilanten of Tballopbvtcn.

Hiertoe beliodivii >U' Winvn. Zwammen en Kiuslmosscn. Ken (ivcigang tut de vol-

gende groep viiinieii ile .Abiss^n.

2) De Vwttphinfm (I'l.nit,!,- r,,>-rnhirr.<) bestaan uit cellen en vaten, hebben een

as (wortel en stam), en diagrn bladeicn. Men noemt ze daarom ook wel Asplanten of'

Cormophyten. Hiertoe behudren de Vaatkivptogamen en de Ziclitbaarbloeiende

planten of' Phanerogamen.

Tegenwoordig is deze verdeeling in onliruik geraakt en dooi- eene andere vervan-

gen. Wij zullen met die meer wetenschappelijke verdeeling aan het einde van deze

inleiding lai in het systematisch gedeelte van dit werk kennis maken. Het zou ons

echter te ver voeren de redenen uiteen te zetten, welke de geleerden noopten, de

oudere verdeeling te vei\v(M'pen.

C. Iets over Plantenphysiologie.

1. Ademhaling.

Evenals de diei-en, ailemen ook ile jilanten : zij nemen zuurstof op en geven

koolzuur af. Dit geschiedt bij dag en bij nacht. Kiemende zaden en ontluikende knop-

pen, bloemen, vruchten, en niet het minst de onderaardsche deelen der plant ademen
krachtig. Bij de bladgroendervende planten, bijv. bij Zwammen en woekerplanten,

kan men zich van het bestaan der ademhaling bij dag en bij nacht gemakkelijk

overtuigen. Bij bladgroenhoudende planten wordt het uitgescheiden koolzuur over

dag onmiddellijk door de plant zelve gebruikt ter bereiding van zetmeel ; vandaar dat

men bij liaar van de ademhaling enkel des 's nachts iets bemerkt. De ademhaling is

voor de plant noodzakelijk ; zoodra zij ophoudt, sterft de plant. Waar zuurstof ont-

breekt, blijft de ontkieming achterwege, houdt de groei op, en nemen de levens-

verschijnselen snel af. Evenals bij de dieren, zoo is ook bij de planten de ademhaling

eene verbranding van koolstof, waarbij warmte ontstaat. Die warmte is tamelijk

hoog in de bloeikolven der Aronskelken, in de bloem van den pompoen, enz.; ook

bij kiemende gerst, bij de bereiding van mout, en bij andere kiemende zaden. Hoe
onmisbaar de zuurstof voor den gi-oei der planten is, blijkt wel hieruit, dat verdunde

luclit, evenals bij dieren, de levensuitingen terstond vertragen. Door de uitscheiding

van koolzuur ondervindt de plant echter een voortdurend gewichtsverlies, hetwelk

vergoed moet worden.

2 Voeding en voedselomzetting i Assimilatie).

De plant heeft voor den opbouw van iiaar lichaam verschillende stoffen noodig,

die haar gedeeltelijk uit de lucht, gedeeltelijk uit den grond worden toegevoerd. Uit

de lucht neemt zij. met behulp der liuidmondjes van bladeren en jonge takken, kool-

zuur op, terwijl zij uit den grond tmfer ontvangt, met vele daarin opgeloste stoffen.

Het chlorophyl ontleedt liet opgenomen koolzuur in kuohtof en zuurstof \ deze laatste



Wnl'itl llit-csclici.l.'ll. Irrwiji dr ccl'sf.' met liet in dr rrlli li i .| i-rlii illirii watri' Zrtllirrl

Vdl'hlt. hoiir in willrr n|.,-cli.sfr s;d|M'1riZinv. /,\v;i vrl/lirr rn |ilins| ilinr/inv Z( Mltrh ont-

vail-t dr planl >\r s/i/rsfnf^ :>nnrh'H j>/n,sj,hnriis, Wrikr /ij idi- i It tot lirt Vornirll Van

riwitstnllrn. waaiinrr zij wrrr nii'uw pidtoplasnia d(irt untstaan. Kriitr v lin-ssliiHeii

vonr <U' |,lant zijn. I.rhalvr di> Ix.vm-eudrin.lr, no- : kalinin. ralnnni. inaynrsi ai

ijzrr. t.M-wijl rianur andriv stiillrn v(m,i' sunnni-r pianlrn voi.cirrli- kniinrii zijn.

d,,rli ddi.r and.ac unHirrrd knnnrn w.n-.lm. llrt zrtinrri rn dr ri\vi1sl,irrrn nn Irvrivii

<\r plant tiai.Irrlr dr n r, „„ |st(illrn tnt Vurnnn.l! van rrlsldk (.k rrllninsr. drrli wnrdrll

tril drrlr als rrsrivrsti irirli i i|.L!rsta|)ri.l. I Irl zrtinrrl. dat (Uioplrshaar is. Wnrdt

daai'diii i'rvM in siiikrr (.in-rzrt. rn -aat in dirii torsfand van crl trk crl. (.111 in lirt

zaad. in kiH.iIrn. in lirt i- rn diclit Mj knn|.|irn. Wi-rv in zrtinrrl nf 111 aiidrre

stnllrii tr vrrandririi. Mr Assimilufir hrslaat diis liirriii. dat iU' |.lant anrr-anisrlir

stnllrn r|ilirrliit. rn Zr nnizrt in (.l-ailisclir. waaillil ZIJ r|,-rlMin\vd is. Daar lU'

lidVrll-rnnrlildr stnllrn dncl' ,\r |.lantrll Vi .(irt.lllicild aan dril -rund rllttnikkrll

wurdiai. rn drzr dlis tril laatstr zrll Wordrll nil-r|)llt. ZiM, liHirtrii zij diinr liriiU'stillg

aan drn -mud wnrdrii tn,-rvornl.

Eriiiiiv |ilaiitrn. Ac z,l!. vlrrsdirtriidr. zijn in staat virrscli tr vrrtrreii, voornamelijk

in den Vdnn van klrinr insekten. Met zekrrlirid is nilunnaakt. dut zij voor liaar

leven niet, maar alleen voor hare voortplant ini; (ii-iianiscli vuedsel noodig liebben.

Zij brengen, na voeding met vleescli, meer zaad vrrit. i>\' liidotere korrels, en de uit

deze zaden voortgekomen jilanten zijn for.sclier ilan dir. wrIkr ontkiemen uit korrels

van individui'ii. aan wrIkr r|izrltr|ijk alle vleesrlivrrding nntlKindrn werd. Bij ons

zijn de Zonnedauw, lirt Ülaaskiiiid rn liet Vetkriiiil hrkriidr virrsriietende planten.

3 Vochtbewegmg in de plant.

Zooals wij zagrii. lirrtt dr |ilant watrr nrodig mn haar lirhaani op te bouwen:

zij verlie.st erhtrr (ink vrri van dir vk.ristof duur transjiiratir rfveixlamping. Het kurk

en de cutirnla drr hladrivn hrsrlmttrii dr hdiiiiirn trgrii al te groote verdamping.

Verliest eene |ilant. hijv. in waimr zdimas. duur vrrdam|)iiig, meer water dan baar

werd toegevoerd, zoo gaat zij te gronde. Het water wordt door de lijne wortel-

baartjes opgenomen, en stroomt vandaar door het jonge liout en door de boutvaten.

Het gaat dan verder van cel tot cel, en de hoogere deelen ontvangen steeds nieuw

water van de lager gelegene. De celwanden hebben namelijk de eigenschap vloei-

stoffen door te laten, hetgeen men osvinse noemt. Door deze eigenschap van den

celwand ontvangt de cel, die te veel water verloren heeft, nieuw water van de

naastbij gelegen cellen ; en zoo heeft van .de worteltoppen tot de bladspitsen eene

voortdurende strooming van water plaats.

Men heeft aangetoond, dat de fijne wortelliaren een zuur vocht uitscheiden, dat

de minerale bestanddeelen van den grond oplost. De op rotsen groeiende lagere

planten, die steen doen verweren, kunnen daarvan tot voorbeeld strekken.

Vele planten «bloeden" in 't voorjaar, d. w. z. zij laten bij verwondingen, of ook

wel in normalen staat, groote hoeveelheden water naar buiten vloeien, dat, zooals

door proeven is aangetoond, meestal onder groote drukking staat.

Men noemt deze drukking worteldrukking, omdat de wortel liet sterk opgezogen

water steeds met eene zekere kracht naar boven perst. De worteldrukking is zeer

aanzienlijk bij don Wijnstok, den Berk, den Eschdoorn, de Zonnebloem, de Ta-

bak, enz.
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D. Plantengeographie.

De verschillende plantenfaniiliën, -geslachten en -soorten zijn in ongelijke mate

over de oppervlakte der aarde verdeeld, terwijl liun verspreidingsgehied mi eens

grooter, dan weder kleiner is.

Hoe dichter bij den evenaar, zoowel ten noorden als ten zuiden daai'van, des te

grootscher en met des te meer verscheidenheid van voi irien ontwikkelt het plantenrijk

zicli bij de toenemende warmte van het klimaat. Deze reeds lang bekende leer werd

eerst in den nieuweren tijd uitgewerkt, en zoo ontstond een nieuwere tak der

wetenschap : de plantengeographie.

De plantengeographie stelt zich ten doel, de verspreiding van het plantenrijk over

de oppervlakte der aarde na te gaan, de flora's der verschillende gewesten te schil-

deren, alsmede de invloeden, die daarop gewerkt hebben en nog werken, op te

sporen. Zij werd liet eerst door Alexander Von Humboldt (1807) gegrondvest, en

verder uitgebreid dooi' vele voortreffelijke geleerden, zooals Schouw (1823), Meyen (1836),

Wahlenberg, Grisebach, Engler, en anderen, die uitgebreide onderzoekingen daar-

over deden en standaardwerken daarover publiceerden.

Tot de uitwendige krachten, die op de gedaante eener plant van invloed zijn,

behooren het klimaat, d. i. de eigenaardige afwisseling van licht en donker, van

temperatuursverschillen, van vochtigheidstoestanden, alsmede de geaardheid van den

bodem. De werking der zonnestralen is niet overal dezelfde ; zij is bijv. anders op een

meer dan in eene zandige vlakte of op bouwland enz. Ook is liet bekend, dat de zee

des winters verwarmend werkt op een kustklimaat, en des zomers verkoelend. Ver-

bindt men daarom de plaatsen, die dezelfde gemiddelde jaartemperatuur hebben, door

eene lijn, dan loopen die lijnen niet evenwijdig aan den evenaar, maar vertoonen zij

de zonderlingste krommingen ; het is verder een merkwaardig feit, dat in het noor-

delijk halfrond de westzijde van een vastland warmer is dan de oostzijde. Gewichtiger

dan de gemiddelde jaartemperatuur is de warmtemassa in de verschillende jaai'getijden.

Zoo heeft bijv. het zuidelijk gedeelte van Engeland zulk een milden winter, dat de

laurier en de myrte daar in den vollen grond overwinteren; maar de zomer is daar

niet warm genoeg om de druif tot rijpheid te brengen. Gedurende den langen dag

werkt in Noorwegen de zon zoo krachtig, dat daar onder den 70sten parallel nog

frambozen en aardbeien rijpen.

Het klimaat der vastlanden is gekenmerkt door heete zomers, zoodat de graanbouw

daar veel verder naar het noorden reikt, dan uit de gemiddelde jaartemperatuur

zou kunnen worden afgeleid.

Op het klimaat van een land is verder van invloed de massa van jaarlijkschen

neerslag (regen, dauw, rijp, sneeuw). In eene uitgestrekte zandvlakte is de flora

meestal zeer eenvormig en dor ; maar waar zich bronnen bevmden, wordt met één

slag alles veranderd. Evenzoo is op hooge bergen de plantengroei het weelderigst bij

bronnen en in bergkloven.

.ƒ. SclwHiv verdeelt, om de vei-spreiding der planten nauwkeurig te kunnen nagaan

en vast te stellen, de oppervlakte der aarde in 25 plantengeographische gordels, i)

1) De oppervlakte der aarde bedraagt 509.877.320,4 K.M.2. Hiervan zijn 480.366.090 KM.- onderzocht en

hiervan zijn weder 34.5.864.303,8 K.M.2 zee en 134.501.785,2 K.M.2 land.

In het oostelijli halfrond ligt 21/4 maal zooveel land als in het westelijk, en in het noordelijk driemaal

zooveel als in het zuidelijk.

OüDEMANS, Onze Flora. IV
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Mriin, \vr.lcelt de n|,|MMvhil<tc der luirilf in S -,,nlclM

1. I»i' ,iniiiut„ria„l.,jonhl (iC hrrt,. -ni-,l,'|. Iirt ,:irl,ir,| der l^alirieii eii Pisaii.ü.iicwass^eiï

:

aan Ijcidc zij.li'U van diMi rwnaai' tot aan ilc \Tf |iaiallcl : van de h(i(i,ute di'i' zee tot

o|i (i::".() .M. : p-niiddeMe leni|iiTatuui- i2(i-t>S" (
'. -- l.)e loodredite stralen van

den evenaarzon venvekken overal, waai- lirt niel aan Vdcliti^lieid imtlireekt. eene

weelderige ontwikkeling van de meest \ei>elnllendr en .lirudtsclie \(irnien \an het

plantenrijk. Hier geilijen de ivnsaehtigstr Im mi. de |.raehti,uste bloemen, de smake-

lijkste vrnililen; liiei' .lirneien veixiiiilende MMirirn der prachtige en nuttige Bananen
(pisangs). de nuttigste l'alms.»iiten (kuki.s-. dadel-, (ilie-. wijn-, areka- en andere

palmen), enz. In dezen gnrdel vimlt men n..k eene menigti' (jer uitstekemiste vuedings-.

artsenij-, speceiij-. verf- en andeiv nniti.Lie gewassen, waaivan wij hier slechts npnoe-

men : maniok, yanis. bataten, snikerrii-t. rijst, kdllie, cacao, vanille, peper, kaneel.

iMiindvrnilit. ananas, kina, ijzer-, ebben-, malmnie-. teak-, kampèche- en fernambuk-

h(jutboomen. verder katoen-, hennep-, vlas-, tabak-, indigo- en andere planten, ook die,

welke de fijnste oliën, bal-ems en harsen leveren. Verrukkelijk scIkkiih'. kolossale

lianen (slingerplanten) oversjiannen. van boom tot boom hangend en klinnnend, groote

oerwouden ; reusachtige Varens en Cactussen, wonderbaarlijk gevormde en gekleurde

Orchideeën en andere prachtige woekerplanten, hebben hier hun teluiis en brengen

den toeschouwer in bewondering en verrukking.

2. De twee tropische gordela, het gebied der Vijgen, lioomvarens en Palmen: van
'15—230 N. en Z. Breedte ; van de hoogte der zee tot op 120Ü M. : liiertoe be-

hooren eveneens de vlakten en berghellingen gelegen tusschen 15'J N. B. en 15o Z. B.

en tusschen 630 en 1260» M. hoogte; gemiddelde temperatuur 23—26» C. — De
vegetatie is ongeveer dezelfde als die van den vorigen gordel : Palmen, Vijgen,

lianen. Orchideeën, Cactussen, enz. , zijn ook hier rijk vertegenwoordigd, doch in

minder gz'ootsche ontwikkeling ; daarbij komen voornamelijk Peperstruiken, Winden,
Brood vrucht- en Moerbeiboomen, boomachtige Varens, en zeer veel Cactussen.

Oerwouden, moerassige lage bosschen (dzjungels). aan de zeekust Bamboes- en
Manglebosschen, bedekken groote landstreken.

3. De twee subtropische gordels, het gebied der Laurieren en Myrten : van 23»

—

340 N. en Z. Breedte : van de hoogte der zee tot op 1890 M. : hieitoe behooren
eveneens de vlakten en bergliellingen gelegen tusschen 23» N. B. en 23» Z. B. en
tusschen 1260 en 4890 M. hoogte; gemiddelde temperatimr 17"— 23" C. — Hier

ontplooit de vegetatie nog door alle jaargetijden heen haar gi'oen kleed, doch daar-

naast vindt men al veel duidelijkei' een overgang naar de gematigde zonen. Behalve

eenige Palmen, Euphorhia's en Aloë-soorten, den Drakenbloedboom, enz. uit den
vorigen gordel, zijn hier karakteristiek de altijd-groene hoornen, zooals de Myi-ten,

Laurieren; in Perzië de Walnoot-, Moerbei-, Amandel-, Perzik- en Vijgenboomen : in

China de theestruik, Oranjegewassen, Erica's, Vetplanten en Geraniums, bolgewas-

sen en radijs, die hier bijna overal tieren ; op enkele plaatsen vertoonen zich echter

reeds de eerste Wilgen, Populieren en Eiken, op andere (in Bengalen) worden in den
zomer rijst, indigo en katoen, in den winter tabak, vlas, hennep, wijn, maïs en vele

van onze graansoorten verbouwd. In beide haltronden zijn in deze gordels de groote

steppen en pampas karakteristiek.

4. De twee warmere gematigde gordels, het gebied der altijd-groene loofboomen : van
34—450 N, en Z. Breedte ; van de lioogte der zee tot op 2520 M. ; liiertoe behoo-

ren eveneens de vlakten en bergliellingen gelegen tusschen 34" N. B. en 34" Z. B.

en tusschen 1890 en 2520 M. hoogte; gemiddelde temperatuur 12—17" C. — In het
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zuidelijk lialfrond groeien in dezen gordel altijd-j>roene Eiken en Naaldhoonien. struik-

en boomachtige Grassen en Varens ; in liet noordelijk halfrond loofwouden. Magnolia's,

de wijnstok, stekelige Rozen, heesters en struiken met doornen en schoone bloemen.

Hier zijn slechts weinige weilanden, daarentegen (in Noord-Amerika en Azië) uit-

gestrekte steppen en prairiën.

.-). ])e twee koudere getnatigde i/ordeh. liet koele .uobied der 's winters naakte ioof-

Ijnoiiien: van 45-58" N. en Z. Bieedte : van de hoogte der zee tot op ;3150 M.
;

hieitnc liehooren eveneens de vlakten en berghellingen tusschen 45" N. I!. en 45"

Z. I!. en tusschen 2520 en 3150 M. hoogte: gemiddelde temperatuur 6— 12" C. —
Deze gordel omvat o. a. gelieel Midden-Europa, dus ook ons land; hij woitlt gekarakteri-

seerd door Esschen, Populieren. Iepen, Linden, en enkele Naaldboomen, steenvrucht-

en besdragende hoornen en struiken, door zijne beuken- en eikenwouden, uitgesti'ekte

weilanden, heiden en moerassen, door den winteri-ust der vegetatie en het weder

ontluiken daarvan in de lente.

(i. De twee subarctiscJie of koude gordels, het gebied der Naaldboomen : van 58 tot

W' N. en Z. Breedte : van de hoogte der zee tot op 3780 M. ; hiertoe behooren

eveneens de vlakten en berghellingen tusschen 58" N. B. en 58" Z. B. en tusschen

3150 en 3780 M. hoogte: gemiddelde temjjeratuur 4- (J" C. Deze gordel omvat in het

nooidelijk lialfrond: IJsland. Zweden en Noorwegen, het grootste deel van Rusland

en Siberië. Kamschatka. in Amerika : de Britsche Bezittingen tot aan de breedte der

Hudsonsbaai; hij vertoont op het zuidelijk halfrond bijna het karakter der Poolgordels;

Naaldboomen spannen de kroon : van loofboomen verder vooral Berken, Elzen, Ratel-

populieren, struiken van Vlier, Heide, Boschbessen ; tuinplanten en granen gedijen niet

meer : van voedingsplanten alleen nog aardappelen, eetbare Zeewieren en Korst-

mossen, (jroote vlakten zijn met Rietgrassen en Cypergrassen, moerassige streken

met Turfmossen bedekt.

7. De twee arctische gordeh. het onderste sneeuwgebied der Alpenstruiken:

(36—72* N. en Z. Breedte, van de hoogte der zee tot op 4410 M. hoogte ; hiertoe

behooren ook de vlakten en berghellingen tusschen 66" N. B. en 66" Z. B. en tusschen

3780 en 4410 M. hoogte
;
gemiddelde temperatuur 0—4" C. In dit gebied ligt Lapland,

het noordelijkst gedeelte van Siberië, Groenland, en de kustlanden der Poolzee. Hier

vindt men dwergberken; doch karakteristiek zijn besstruiken, 'V^'^ilgen, en Heide.

Groote, door talrijke kudden tamme en wilde rendieren bewoonde vlakten (toendra's),

waarop bijna het geheele armzalige bestaan der Laplanders en der noord-siberische

volken berust, zijn met Rendiermos en Mossoorten bedekt.

8. De twee Poolgordels, het bovenste sneeuwgebied, het gebied der alpenkruiden:

van 72—901 x. en Z. Breedte; van de hoogte der zee tot op 8840 M. hoogte: hier-

toe behooi-en ook al de vlakten en berghellingen gelegen tussclien 72" N. B. en

72" Z. B. en tusschen 4410 en 8840 M. hoogte
;
gemiddelde tempei-atuur onder het

vriespunt. Hiertoe behooren: Nowaja Semlja, het noordelijkst gedeelte van Rusland,

Noord-Groenland, Spitsbergen en andere eilanden. Hier duurt de zomer, ofschoon

zijn warmte soms tot 20" C. stijgt, en dan prachtig geklem-de alpenbloemen te voor-

schijn roept, hoogstens 3 maanden; van het begin van November tot aan het einde

van Januari heerscht hier onafgebroken nacht. De meeste landen zijn door eeuwig

ijs bedekt ; Ider gedijen nog slechts weinige besstruiken, kleine, hier en daar zode-

vormende kruidachtige planten en Cryptogamen.

Tenvijl de verspreiding der planten over de oppervlakte der aarde door de verdeeling

van warmte en vochtigheid bepaald wordt, is de standplaats der gewassen afhankelijk
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vaii den iilaatsclijkcn voi'hii-licids-i-aad en van .h-n l.ndcni. Men ondn-srlicidi daaioiii :

1. ()ii(l('i-^('iliikcii \\ali'i|ilaiil('ii : Zeewier, Zuctwalcrwiia-

;

2. drijwli,!,. walrrplaiilni : Kikkerbeet, Haarstm-. Walnldirs.

3. Mioeiasplaiitrn : Walnwci-nhree, FonteinkiimL l'ijlkiuiiL Waterbies, verder vele

Mossen, vooral 'rnrlinns.

1 bronplanten : Vddkcrs. Ddtterliloem. Na.yelkriiid.

:>. \voiid|ihnitrn : Naald- en ln,,riM,(,iM,Mi ; (indirsebi'idcn.' kreiiii.'lboutvdrniende

|,kiMtrii. znnals I la/cliH .. .1. Ilaa-d n. Shvdnurn. Wil-en. I ;,.srhb,.sscn. lM'aiiib,,/,(.|i.

Ilranieii: vci'drr Ldirlje <U-v ,hden. Aueniuncn. enz.

(1. zand|.knitrii : Heidr. Wilgen,

7. w(»'stijn|ilanlrn : ('aciussen en Vetplanten.

Wat de -eaardhei,! van den biHJcni bclrcrt. znn cischcn sleelils de zoogenoemde

zuiitjilanten een iiizoiidiT. zilligen l)(Hlcni. l>e amlen' pkniten knnnen zicb aan ver-

scliillende iMidmis len aaii|iass(ai. des te meer. daar e^k in staat zijn. sldlVen 0]i te

nemen, die voor haar Vdurlbestaan niet unodiii. ddrli odk niet scliadrlijk zijn.

E. Plantenverzamelingen of Herbaria.

Hiervoor beeft mm niet vim'I instrnmcntcn mxidig. Om de plaiden in de vrije

natuur te kunnrn verzamelen, is in de eerste jilaats nemlig een planten- of botani-

seerbus, die men aan een' riem om den schouder diaagt. Hare binnenzijde moet met
roode verf (menie) bestreken zijn om roesten te voerkdmen; tiawiji haic buitenzijde

meestal groen gekleurd wordt. Elke andere kleni' is e\cn goed, njits zij zoo liclit

mogelijk en de verf sterk glanzend zij; de luiite kleur en de glans dienen om
de zonnestralen terug te kaatsen, en daardoor den inhoud van den trommel koel

te houden.

Anderen geven aan een map df poi'tefeuille met een aantal vellen droogpapier

(grauw of bruin ongelijmd papier) verre de voorkeur. De map wordt bovendien ge-

stoken in een tegenwoordig veel gebruikte ijzerdraadplantenjiers. die straks nog eens

ter sprake zal komen.

De plantenbus heeft het voordeel 1° dat zij gemakkelijk aan den scliouder hangt

en door hare ronde gedaante op den rug of de heup geen onaangenamen druk ver-

oorzaakt ;
'2° dat men zich nergens lang behoeft op te houden, daar de zorgvuldig

uit den grond gehaalde plant slechts netjes in de bus behoeft geborgen te worden

;

3:i dat men ook bij sterken wind en -bij regen kan verzamelen. De plantenbus heeft

echter het nadeel, dat men gewoonlijk daarin te veel planten op elkander pakt, waar-

door menig stengeldeel gebroken, en bladeren en bloemen gekneusd worden, en dat

zeer veel bloemen reeds vóór de thuiskomst hare kroonl)laderen loslaten, zoodat

deze moeilijk tusschen al die planten tei'ug te vinden zijn.

De map heeft het voordeel, dat men op de plaats zelve een gevonden plant met
zorg kan uitspreiden ; dat men nooit te veel planten bij elkander pakt, waardoor ze

bederven, en dat, mochten enkele kroonbladeren losgelaten hebben, zij toch, tusschen

het papier geklemd, op hare plaats te vinden zijn. Het nadeel der map is echter,

1° dat het een ongemakkelijk meubel is, het liefst met de hand gedragen moet
worden, dewijl haar hoekige vorm en ijzei-hardheid eene onaangename gewaarwor-

ding van druk op den rug of op de heup veroorzaken ; 2" dat men veel tijd ver-

liest met het netjes uitspreiden der planten, en 3" dat men bij sterken wind en bij

regen grooten last heeft van het opwaaien of van het nat worden dei' vellen
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Behalve cfii phintciilius dl' .mmi iii;i|i. liLcfl mcii nu- immmül;- ccm liolaiiisccrsclKipjc,

een goed iiics. rni sidk met. ccn li;i;ik. <'i'ii |iiiici't en ci.'ii viT.urootyias.

De plant, die incii lirwaivii wil. wonit V(M)rzi(-liti,-. /.()() iiin-elijk met (Hilicscliadi-dcii

\voi1el. uit den -idii.l -viMHiii'ii. -ereiuipl. en nf in d(^ pianteni)iis. nC in ccnc

zoo natiini-lijk nidiii'lijke liondin.n' tussclien een (i|i;L;c\nn\ven vel itlaiitcniiapicr in de

map gelegd.

Langzamerhand leeil men wel. dat mm np allci'lei ilingen moet letten; het zuu

ons te ver voeren. Iiicr dp allnici zaken dr aandarht te vestigen. Eén vi^enk behoort

echter gegeven te wdrdm. nl. dat tweelmizi-c planten meestal dicht in elkanders

hnin1 staan. Op d,>zc hizdiidcrlirnl w.ir.ld sterds gelet.

Van planti'ii. die te -rodt zijn. neemt men de gewichtigste deelen rnêe : bloemen
dl' i)ldciwijzen. schntbladcn. stengelhla. leren, een stnk stengel, grond- df Wditelblade-

ren. desnddds een stnk Wdiiel. I)ikwi|ls helpt echter het één- of tweemaal omknikken
van de [ilant in de lais et in de map.

Voor het di'Ogen der planten lieett men noodig een zeer groot aantal in tweeën

gevouwen vellen van liet bekende droogpaiiier (grauw- nf i)ruin ongelijmd papier).

Met succes kan men ddk het gewone stroopapier gebruiken, dat vier- of vijfmaal

goedkooper is. Wrder twee stevige planken, zoo groot als de toegevouwen vellen

papiei-, en eenige zware steenen ; de beste zijn groote .stukken graniet of stoep.steen

of straatklinkers, want deze verbrokkelen en kantelen niet. In plaats van de twee

dikke planken en de steenen neme men veel liever de duuidere, doch veel doelmatiger

ijzerdraadplantenpers, met lederen riemen; want deze kan men in de kamer aan een

touw of aan een haak vrij opgehangen, zoodat haar inhoud aan alle zijden kan

uitwasemen ; ook kan zij overal heen gedragen, en bij zonnig weer zeer gemakkelijk

in schuine richting (zoodat de stralen der zon loodrecht erop vallen) op een stoei

geplaatst worden.

De afmeting der veilen droogpapier moet liefst zijn van de thans algemeen aan-

genomen maat : Ö'i X 44 centimetei-, zoodat ze toegevouwen 14 X 20 centimeter

groot zijn. Hiervan heeft men noodig een aantal losse vellen, bijv. 25, en minstens

tweemaal zooveel, dus 50, of 75, zoogenaamde «kussens", d. z. 4 of 5 in elkander

gelegde vellen (even als een «katern" postpapier bestaat uit 6 velletjes), die men
met groote steken boekbindei'sgaren aan de randen vastnaait. Al naar gelang van de

behoefte, kan men zijn voorraad droogpapier vermeerderen.

Men ga nu op de volgende wijze te wei'k. Men neme een toegevouwen vel, sla het

open, spreide zorgvuldig de plant uit, liefst zoo natuurlijk mogelijk, zonder bladeren

of bloemstengels in eene onnatuuilijke ligging te dwingen, sla het vel toe, en legge

dit nu op een «kussen". Men bedekke het vel weer met een «kussen", en legge nu
alles tusschen de twee dikke planken of tussclien de beide bladen van den ijzer-

draadpers. Heeft men meer planten, dan behoeft men er slechts voor te zorgen, dat

telkens een vel met eene plant er in tusschen twee «kussens" ligt. Men legt nu de

steenen op de houten pers, of haalt de riemen van de ijzerdiaadjieis toe.

Den volgenden dag moeten al de vochtig geworden kussens deor droge vervangen,

en gene of in de zon, èf hij een fornuis of kachel, of over een gespannen touw
gedroogd worden. Ook kan men ze aan een touw opliangen door middel van de

bekende houten klemmen, die bij 't drogen van linnen gebruikt worden, of

van metalen knijpertjes, die men zich in platen- en photographieën-winkels kan

aanschalVen. Den volgenden ilag zijn deze vochtige kussens droog genoeg om weer

gebruikt te woitlen. Zoo gaat men eiken dag te werk, totdat de iilanten droog zijn,
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Zeer veel planlen zijn na S ,la-vn vulknuieii ili-ni.-. doch met nieiii-e [ilanl i 't

men 14 dagen dl' Ü weken, el' nog hniLier. p'ilnM IicIiIm'm.

Vetplanten mdd men eersl in kokend water demka:. daar zij anders niet alleen

niet drogen, maar zells. ni>srlieii de vellen |ia|.ier. diKugaaii mei .nrneieii.

Is de phmf vdiknmen dm,,-. ,lan k,,m1 zij in -l,- ,'in,'niiike |)lanl,>nv,azanH'lin,u ,,riiet

herbarium. Iliervn,,r 1 11 nuai n,„i,li- stukken zwaar wit ,,liraiils|,a|H,>r van i'i -^ -H')

centimeter gTo,,tte. De -v,lr,,n,L;,|,. plaid wor-lt daar,,p -vl,-i|. lai lii,'r ,'n ,laar. aan

een stengeldeel. >\n(,y een ,lini strookje papi,^-. met g,ini aan liet ,un„,t,' stuk papiei-

bevestigd. Keiiige zware l,|,,k|es li,,iit ,,r llinke keisteen,. n |,-t 111, ai op d,' gi^plakte

strookjes, totdat de ,u g I ,li-o,,- is. Op ,.,.n,. \ast,. plaats, hijv. in <l,.|i icliter

benedenhoek w,,rdt dan ,,p-,.t,.ek,.|id I" ,!< naam ,ier kamili,. waart,,e ,1,- plant be-

hoort, 2" de w,.l,.|is,liapp,.|i|ke naam ,ler plant, i!' de ii,M|,.rlaii,ls,lie naam of namen,
4" de vindplaats. 7," ,!, ,latiiiii ,|er voii,|st. ir ,vm-e biz,iiiderlie,li.n. wvik ik. bijv.

«geschenk van . .
." of »,l,,or ruil xci-krepai" oT »zeer zeMzaam", enz. Nettei- doen

zich gedrukte etiipietlen v,i,ii'. ,lie ,lan vastge-om,l worden, bijv.:

Hkru.vriu.m W. J.vnskn.

Fam. Caryophyllaceae.

Lychnis Flo.s ciiculi L.

Koekoeksbloem , Pinkster! )loem , Haanderikkeli

Eiloofbloem, Roodsteerntje, Kraaiebloem.

Arnhem. 22 Juni 1898, slootkant, kleigrond.

Zeer algemeen, bloeit van Mei—Juli.

Velen geven aan toegevouwen vellen wit papier de voorkeur. IJe plant wordt dan in

het toegevouwen vel gelegd, het etiquet daarbij ; of dit wordt buiten op 't vel geplakt, hetzij

bovenaan, in 't midden, of in een der hoeken. Het verdient echter aanbeveling de

l)lant ook bij deze beliandeling met een paar strookjes papier vast te kleven. Een
tlinke portefeuille «met doorloopende linten" dient tot delinitieve bewaring der ge-

droogde planten. Men berge niet meer dan 50 planten in elke portefeuille.

Het bovenstaande bevat slechts enkele wenken. Wie een streng wetenschappelijk

herbarium wenscht aan te leggen, dien geven wij den raad, daarover speciale werkjes

te raadplegen. Als zoodanig kunnen wij noemen :

Prof Dr. W. F. R. Suringar, Zakllora, 8e druk. Leeuwarden. Surmgar, 1895,

blz. 81—89.

Mylius, das Anlegen von Herbarien. Verlag von .lul. Iloirmaun in Stuttgart, 1885.

G. Capus et Dr. A. T. de Rochebrune. Guide du Natiiraliste l'iV'jiarateur. Paris,

J. B. Baillière et Fils, 1883, p. 27—63.

Voor het determineeren der planten zijn thans algemeen in gebruik :

Prof Dr. W. F. R. Suringar, Zakllora. 8^ druk, Leeuwarden, Suringar, 1895.

H. Heukels, Schoolflora voor Nederland, 8i* druk, Groningen, Noordholf, 1899.

Dr. A. C. üudemans, Beknopte Zak- en Schoolllora. Zutphen. Thieme & Cie. , 1898.

E. Heimans en Jac. P. Thijsse, Géillustreerde Flora van Nederland, 2e druk,

Amsterdam, Versluijs, 1899.



XXXI

BLOEMENKALENDER.

Wior iiiciiiiivii jongen plantenvriend zal ih- niiHiTstaande opgaaf, den bloeitijd van
Xe(liTlaiMl-( Ik' planten betreffend, welkom zijn. Wij noemen ze op naar gelang van
de niauiid waniin zij beginnen te bloeien.

De lettei aditcr den plantennaam geeft de kleur aan der liloem : zoo beteekent
Ro.

: rood nf niiMkiclitig. Ge.: geel of geelachti- \V. : wit of witarbtig. Bi'. : bruin of
bruiiracliti-. ML: blauw of blauwaclitig en |.aars nf paarsaclitig. Z\v. : zwart of zwart-
achtig. (il-.: ,-r,„Mi nf -rocuarlitin-. — De bliHMiicu d.T [.lautru. waarbij geen letter

achter den naam slaat, zijn nf zeer verscliilleiid -vkleurd. of oidjestemd, bijv. groen-
achtig grauw, rond:irliti,u luiiin. i'iiz.

De weinige plantn,. di,. reeds V('M'.r Maart of na Septembei- bloeien, worden opge-
noemd in Maart oi' in .\ugustus en September.

hl MAART bloeien :

Adóxa Moschatellina, muskuskruid. Gr.
Ahms, els.

A)iemone PulsatiUa, wikleman.skruid, BI.
Asarinn europaihim. mansoor, Br.
Béllis perénnis, madeliefje, Wi.
Buxus sempervirens, palmboompje.
Carex, zegge, verscheidene soorten.

Cerdstium, lioornbloem, Wi.
Chrysoph'nium aUernifuUum, wisselbladig goud-

veil. Ge.
Cornus Mas, eetbare kornoelje. Ge.
Córylus Avelluna, hazelaar.

Crocus vcrnus, voorjaars-crocus.

Daphne Mezereum, peperboompje, Ko.
Draba verna, voorjaars-vroegeling, Wi.
Erodium Cicutariuin, gemeene reigersbek, Ro.
Oalatithus nicalis, sneeuwklokje, Wi.
Glechóma hederdcea, hondsdraf, BI.

Gramineae, verscheidene Grassen.
Helleborus viridis, groen nieski-uid. Gr.

Helleborus niger, kerstroos, Wi. : bloeit van
November tot Maart.

Hepatica triloba, leverbloem, BI.

Holosteum umbellatum, heelbeen, Wi.
Lamium purpureum, pm-peren doovenetel, Ro.
Petasites officinalis, groot hoefblad, Ro.
Populus alba, nigra, tremula, populieren.

Potentilla verna, voorjaarsganzerik, Ge.

Primula, sleutelbloem, vier soorten. Ge.

Prunus spinosa, sleedoorn, Wi.
Pulmonaria officinalis, longkruid, Ro., BI.

Salix, wilgen, vele soorten.

Scilla bifolia, twee)bladige sterhyacint, BI.

Senecio vulgaris, gemeen krmskruid. Ge.

Stellaria media, gewone sterremuur, Wi.
Taxus baccata, taxis.

Tussildgo Fdrfara, klein hoeblad, Ge.

Ulmus, iepen.

Veronica agrestis, hederaefolia, arvensis, eere-

prijs, BI.

Viola odorata, canina, viooltjes, BI.

Viscum album, vogellijm. Ge., bloeit reeds in

Februari.

In APRIL bloeien, behalve verscheidene
in Maart genoemde

:

Aclaea spicata, aardragende Actaea, Wi.
Ajuga reptans, kruipend zenegroen, BI.
Anemone nemorósa, boschanemoon, Ro.
Betuia alba, berk.

Caltha palustris, dotterbloem, Ge.
Cardamine pratensis, pinksterbloem, Ro.
Carpinus Betulus, haagbeuk, Gr.
Conjdalis, helmbloem, Ro.
Equisetum variegatum, bonte paardestaart.
Euphorbia Cyparissias, cypresbladige wolfs-

melk. Ge.
Fagus silvatica, beuk.
Fraxinus excelsior, esch.

Frilillaria Meleagris, kivietsbloem, Ro.
Galeobdolon liiteum, gele doovenetel. Ge.
Geum rivale, knikkend nagelkruid, Ro.
Gramineae, vele Grassen.
Eippophae rhamnoides, duindoorn. Ge.
Iris germanica, duitsche lisch, BI.

Juniperus communis, jeneverstruik.

Lamium album, witte doovenetel, Wi.
„ amplexicaule, stengelomvattende doo-

venetel, Eo.
Larix decidua, lork.

Lathyrus vernus, voorjaarsdatherus, Ro., BI.

Linaria Cymbalaria, muurleewebekje, BI.

Lathraea Squamaria, schubwortel, Ro.
Lithospermum arvense, parelzaad, Wi., BI.

Menyanthes trifoliata, waterdrieblad, Ro.
Muscari botryoides, druifhyacint, BI.

Ochis Morio, harlekijns-Orchis, BI., Ro.
Ornithogalum nutans, knikkende vogelmelk.Wi.

„ umbellatum, schermdragende vo-

gelmelk, Wi.
Oxalis Acetosella, klaverzuring, Wi., Ro.
Pinus, Naaldboomen, Ro., Ge., Gr.

Pirus communis, peer, Wi.
„ Malus, appel, Wi.

Primus avium, vogelkers, Wi.
„ Cerasus, domestica, insititia, kers, kwets,

pruim, Wi.



Ranunailm, boterbloem, vele soorton, Ge.

Salix, wilgen, vele soorten.

Saxifraga tridactylites drievingerige steen-

breek, Wi.
Sixi/wbrium AlUaria. look zonder look, Wi.
.SVro/;r/.o-;,( r(T//(//;s.vn"r.inarsli..liiikniiil, Gr., Ge.

ran,,„rmn oU.rnnil, . ,,;,;, n IM,|. „.,11. (4e.

Tn ^,1,11111. iiiii/iruHhs. 1.1. in hisrliji'skruid, Wi.

Vinca minor, maagdejjalm, BI.

Viola tricolor, BI.. Ge.. Wi., hirta, BI., viooltjes.

In MEI ]i Ih'IkiK isriicidei

April K'

Acer, esclidoorn.

Aesculiis Hippocastanum, paardekastanje, Wi.
Alchemilla vulgaris. leeuweklauw. Ge.

AlysBum calijcinnin. kllk'^^llil(lzaad. Ge.

Andromeda p/olifclm. ii>Nlic's, Ko.

Anthriscm Cercfornnu. luiiikurvel. Wi.
Aiitliijllh Viiliiryari,!. \v..n.lkrui(l. Ge.

An^ln'lnrhia Vlriiui/ilis. i.iji. kruid. Ge.

Arum inacHlatum, gevlekte kalfsvoet. Eo.

Asperula odorata, Lieve-Vroiiwe bedstroo. Wi.
Barbaraea vulgaris, St. Barbarakruid, Ge.

Brii>:ns rithjan^. lierberis. Ge.
Ciiii.l,,,,! -ifira. Imttentut, Ge.

('iniiin r.uri. k^rwi. Wi.
t'lnlHl..HiHi„ nniii'y. stinkend., -..uw,.. Ge.

rnrhiran.l „ / /
,

. I „ , 1 1, .-.
. I. .| .. •! 1 .|.-| < I . W i

.

Chih.i ,i,}„,r<sr,„,. I.l:uis.(ruik. (i<:

CniinilUinii „1,1, lil, s. I..|i..(j,-.l,'|--.l:il..ii. Wi.
(V,//,rn/»s i>x,i,ira„n,.,. Iin'-m.! -n. Wi.
(•ijHiinrl,!,,,, V,iir,t„,,r„n,. , .,^1 ,1, .. .UI. Wi.
CijnoyluüiiuitL of/iiiiiah, liuiulstong. Ko.

Cytisus Laburnum, gouden regen. Ge.

Dictamnus albus, diptam, Ko., Wi.
Doronicum Pardalianches, duizelkruid, Ge.

Euphorbia Esula, wolfsmelk, Ge.

Evonymus europaeus, papemuts, Ge.

Fragaria vesca, aardbei, Wi.
Fumaria officinalis, aardrook, Ro.

Galium Cruciata, Mollugo, walstroo, Ge.

Genista tinctoria, gfennaJMca, ververs- en duitscbe

brem, Ge.
Geranium, ooievaarsbek, verscheidene soorten,

Eo.
Globularia vulgaris, kogelbloem, BI.

Gramineae, vele Grassen.

Hieracium Pilosella, havikskruik. Ge.

Ilex Ariuifolium, hulst, Wi.
Iris florentina, florentijnsche lisch, Wi.

„ 'pumila, dwerglisch, Wi., BI.

Lathyrus pratensis, veldlatherus. Ge.

Lepidium campestre, veldkers, Wi.
Lithospermum officinale, steenzaad, Wi._

Lonicera Gaprifolium, kamperfoelie, Wi., Ge.

„ Xylosteum, roode kamperfoelie, Eo.

Lotus corniculatus, rolklaver. Ge.

Lychnis Flos cuculi, koekoeksbloem, Eo.

Majanthemum bifolium, tweebladig dalkruid,

Wi.

Matricaria Ghamomilla, echte kamille, Wi.
Mespilus germanira. mispel. AVi.

Moruf^ alba, witt.' ui.. .il..!. Gr.

Miiosiilif!, vele s i. u \ ;iii v.i'ueet-mij-niet. BI.

Nasfnriiinii off,.,:,,., u .,i..ik..r.'i. Wi.
2^,:sli,i ,,m,;.-i,l„l„, M,,k,.i,/;u..l, (ie.

0>i„hr,i,l„. „!,,„. ...,„rr..tt... K...

Orr/Ms, V..1.. ^....rl.'U van On-liis. K.... Hl.

Pii,,„„„ ,.//,.,»„/,-. ,.i.,..ii. i;...

Pan, ,,,„i,l,;l\.i,„. ..,il..... (t.

P,',li,;il,i,is ,,„hi-i,,^. Ini^krui.k I.'u.

Pi,i,,,,,„ Uil Sii., ,f,-aiia. ..,tuuiil..reek-bevernel, Wi.
P,„,i,i,,„l„ ,-iil,iaris, vetkruid, BI.

P,-^.,,,,, ,.ii, ,„,„. erwt, Wi.
Plant, 1,11) laii'-i'olata, weegbree, Wi.

„ media, „ Wi.
Platanus occidentalis, plataan.

Polygala amara, bittere kruisbloem, BI.

„ vulgaris, gewone ,, Eo.

Prn.iiu:^ Padiis, vogelker.s, Wi.
Querrus Pohiir, zomereik. Gr.

„ K, ^-iili/hii-ii. wintereik. Gr.

Pa,iiiii,'iil„. l...t.Tl.l.M-ui. Ge.

Bliuiiiiiiix ,-,ii iniii ir,i. wegedoorn. ^ie.

„ FraiHjiita. vuiili.i.Mu. Wi.
RibKS rubrurn, ro...!.' aaii..-. (h:

„ nigrum, zwart.- aall.i's. (h'.

Rubia til,'!,,, ",,'. 111. .-kra].. (•!.

Rubus iihtiii . Iraiul....... Wi.
Rumex crispa^, gekroesde zuring.

„ Acetosella, schaap.szuring.

Salvia pratensis, salie, BI.

Smigiiisrirlin minor, pimpernel, Eo. , Gr.

Saiii,iil,i ,iir,,i,a,,i. I.reukkruid, Wi.
Sanitl,iiiiiii,i< .s(<./..(/-(/(.s-, bezemkruid. Ge.

S,i,,f,n,,,i ,,,-,,,,,ihii,i. ^teenbreek, Wi.
,v,, -, , kr...l<le. Ge.
s.., . '

. 1 -smelkdistel. Ge.

.s,„/,„^ .,,..„i:„,„,. lijsterbes. Wi.

„ Aria '

„ Wi.

„ torniinalis „ Wi.
Stapltyha piiuiata, pimpernoot. Wi.
Sun, lil,' , al,ia ris, sering, Wi., BI.

'l'laili.iniii, iiiiiiics, ruit. Ge.

Tlila>ijii iin:,'i,fie, boerekers, Wi.
Tragopogon pratensis, boksbaard. Ge.

Trifolium, vele soorten van klaver.

Trollius europaeus, kogelbloem. Ge.

TiiVii,,! ,s/7r..s/r,-N, liuschtulp. Ge.

VI, , ,„r,,pa,iis. ,l.,..rnstruik. Ge.

Va,;;i,ia„i i„,i,-t,llas. l„,.cli).es. Eo.

„ vitis idaea, vosbes, Eo.

„ uliginosum, rijsbes, Ro.

Veromca, eereprijs, vele soorten, BI.

Viburnum Opulus, sneeuwbal, Wi.
Vicia sativa, voederwikke, BI.

„ sepium, haagwikke, BI., Wi.
riüla palustris, moerasviooltje, BI.

Iii JXJNI bloeien, behalve vele hierboven

in Mei genoemde :

Aconitum Napellus, monnikskap, BI.
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Aconiium Lycoctonmn, gele monnikskap, Ge.
Acorus Calamus, kalmoes, Gr.
Actaea spicata, aardragende Actaea, Wi.
Adonis aesHvalis, zoiner-adonis, Ro.
Aegopodinni Podagraria, zevenblad, Wi.
Agrhnotiia Eiipatorium, leverkruid, Ge.
Althaea officinaUs, heemst, Eo.
Anagallis arvensis, roode muur, Eo.
Anchusa officinaUs, ossetong, BI.
Anetlium graveolens, dille, Ge.
Arabi>i Itirsuta, turrenkruid, Wi.
Arnica montana, wolverlei, Ge.
Asperula cyjianchica, wit ruwkruid. Wi., Eo.
Asperugo procumbens, scherpkruid. BI.

Astragalus ghjcyphyllos, hokjespeul. Ge.
Atropa Belladonna, wolfskers, Eo.
Borago officinaUs, bernagie, BI.

Bryonia clioica, heggerank. Ge.
Buplriiriiiii rofiindifoliiim, doorwas, Ge.
Biitoiiiii-. iiiiiii- Ihifiis, zwanebloem, Eo.
Cah-iiiiiilii ((/ ! r ;/.s(.s, akkergoudsbloem, Ge.
Calla paluslris, slangewortel, Wi.
Gampanulaglomerata, kluwendragend klokje, BI.

„ paiula, weide-klokje, BI.

„ rotundifoUa, gra.s-klokje, BI.

Cannabis saUva, hennep. Gr.
Caucalis daucoides, wilde wortel, Vii.

Qentaurea C'yanus, korenbloem, BI.

„ nigra, zwart knoopkruid, Eo.

„ Jacea, wambuisknoopen, Eo.

„ Scabiosa, grootbloemige centaurie, Eo.
CentuncuUis minimus, dwergbloem, Wi
Cerinthe minor, wasbloem. Ge.

Chenopodium album, \vitte mei. Gr.

(Jhrysnnthemum Leucanthemum, groote made-
Uef, Wi.

Cochlearia Armoracia, mierik, Wi.
Convolvulus arvensis, akkerwinde, Eo.
Cornus sanguinea, roode kornoelje, Wi
Coronilla varia, bont kroonkruid, Eo., Wi.
Grambe maritinia, zeekooi, Wi
Delphinimn Consolida, ridderspoor, BI.

Diantltus Garthusianorun, Karthuizer anje-

lier, Ro.
Digitalis purpurea, vingerhoedskruid, Eo.

„ lutea, geel vingerhoedskruid, Ge.

Echium vulgare, slangekruid, BI. , Eo. , Wi.
Epilobium hirsutum, ruige basterdwederik, Ro.
Erigeron acris, scherpe fijnstraal, Eo.

Ervum hirsutum, ruige wikke, BI.

„ tetraspermum, vierzadige wikke, BI.

Erysimum cheiranthoides, wilde dragon, Ge.

Galium Aparine, kleefkruid, Wi.
Geranium sanguinewn, ooievaarsbek, Eo.

„ pratense, blauwe ooievaarsbek, BI.

Geum urbanum, nagelkruid. Ge.

Glycyrrhisa gldbra, zoethout, Wi.
Oramineae, vele Grassen.
Graüola officinaUs, genadekruid, Wi.
Helianthetnum vulgare, zonnekruid. Ge.

Heracleum Sphondylium, berenklauw, Wi.
Hieracium, vele soorten van havikskruid. Ge.
Hippuris vulgaris, lidsteng. Gr.

Hottonia palustris, watervioUer, Eo.

OüDEMANS. Onze Flora.

Hyoscyanuis niger, bilsenkruid. Ge., Br.
Hypericiim perforatum, liertshooi, Ge.
Hypochoeris radicata, biggenkruid. Ge.
Iris Pseudacorus, gele lisch, Ge.
Lactula muralis, muursla. Ge.
Echinospermum Lappula, stekelzaad, BI.

Lapsana communis, hazelatuw. Ge.
La.thyrus niger, zwarte latherus, Eo.
Lemna minor, klein eendekroos. Ge.
Leonurus Cardiaca, hertsgespan, Eo.
Ligustrum vulgare, liguster, Wi.
Lilium bulbiferum, oranjelelie, Eo.
Linniii ii^itafif:siiiiiun, vlas, BI.

Liriodi iiihuii fiilipifera, tulpenboom. Ge., Eo.
LoUioii tninileiituui, dolik, Wi.
Lonicera Periclymenum, Kamperfoelie, Eo.
Lysimachia vulgaris, gewone wederik. Ge.

,,
nemorum, bosch-wederik. Ge.

„ Nummularia, penningkruid. Ge.
Malva sylvestris, groot kaasjeskruid, Eo.

„ rotundifoUa, rondbladig kaasjeskruid, Eo.
Medicago sativa, lucerne, BI.

Melampyrum arvense, wilde weit, Eo.

„ pratense, hengel, Ge.
Melilotus arvensis, honigklaver. Ge.

„ officinaUs, gele honigklaver. Ge.
Muscari comosmn, kuifdragende druifhyacint, BI.

Myrrhis odorata, roomsche kervel, Wi.
Nigella arvensis, akkernigelle, BI.

Nuphar luteiim, groote gele plomp. Ge.
Nymphaea alba, waterroos, Wi.
Oenanthe fistulosa, pijptorkruid, Wi.
Ophrys apifera, bijen-oogenbruin.

Orchis maculata, gevlekte Orchis, Eo.
Orobanche ramosa, vertakte bremraap.

,,
rubens, roodachtige bremraap.

Papaver Rhoeas, klaproos, Eo.
Parietaria officinaUs, glaskruid. Gr.
Parnassia palustris, parnaskruid, Wi.
Physalis Alkekengi, jodenkers, Wi.
Pisum sativum, erwt, Wi.
Polemonium coeruleum, speerkruid, Wi.
Polygonum bistorta, adderwortel, Eo.
Potentilla reptans, vijfvLngerkruid, Ge.

Prunella vulgaris, brunelle, Eo, Wi, BI.

Prunus Padus, vogelkers, Wi.
Pyrola, eenige soorten van wintergroen, Wi.
Ranunculus, vele boterbloemen, Ge.
Reseda lutea, gele Eeseda, Ge.

Rapistrum perenne, Eapistrum, Ge.

Robinia Pseudo-Acacia, Acacia, Wi.
Rosa, roos, vele soorten, Eo.
Rubus caesius, dauwbraam, Wi.

„ idaeus, framboos, Wi.

„ fruticosus, braam, Wi.
Sagittaria sagittifolia, pijlkruid, Wi.
Salvia officinaUs, salie, BI.

Sambucus nigra, vlier, Wi.
„ Ebulus, lage vlier, Wi.

Saponaria officinaUs, zeepkruid, Eo, Wi.
Scheuchzeria palustris, Scheuchzeria, Gr.

Scirptis lacuslris, mattebies, Eo.
Scleranthus annuus, knavel. Gr.

Scrophularia nodosa, knoopighelmkruid,Br,Gr.
V
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Sednm album, wit vetkruid. Wi. Ko.

,. reflexum, tripmadani. (ie.

„ acre, muuri'ei.er. <;..

Senecio Jacobaea, St. iMroliskruiskriiid.

Silene hiflata, upgelilazcn lijnikruid. ^^':

,, riufauK, kuikk.nd lijiiiknii(k Wi.
Siimiii^ allia, witti' UK.stc'rd, Cc.

SoiivhKx an:ri,<i<. ak'k.'nii.'lkdis(,.L < i.-.

Spergula iin:,i-i . >].uiri.-, Wi.
Spiraea ?7, „„,/,/, iiii.rr;,ss|.ira,.a. Wi.

Stachij!^

<|ara

BL

Sijmphi/tum of/i'iuui. , sijnM.rwortel, li<>. Wi.
Tamarix germaiiim. taiuaiisk. Ro.
Thalütrum flavum. pnelriiit. (Je.

Tliiiiims serpyllum, tlüjiu, U<k
Tilia grandifolia, groothladigc linde.

Trientalis europaea, zevenster. Wi.
Trifolium, klaver, vele soorten, Ro., Ge.. Wi.
Tijpha latifolia, breedbladige lischdodde. Br.
Vaccinmm Oxycoccos, veenbes, Ro.
Vidi riaiiii nffichtalis, valeriaan, Ro.
]'>in„ira nffiritialis, eereprij.s, BI.

yi'Ki Cro-i'-ii, vogelwikke, BI.

]'iülu (riculur, driekleurig viooltje. Ge., Wi., BI.

In JULI bloeien, behalve vele hierl)0-

ven in Mei genoem(ie :

Achillea Millefolium, duizendblad, Wi.
„ nobilis, edel duizendblad, Wi.

Aethusa Cynapium, hondspeterselie, W"i.
Alisma Plantago, waterweegbree, Wi.
Allium Cepa, ui, Gr., Wi.

„ sativum, knoflook, Wi. Ro.
„ oleraceum, moe.slook. Gr., Ro., BI.

Angelica sylvestris, engelwortel, Wi.
Antirrhinum majus, groote leeuwebek, Ro.

,

BL, Wi.
Artemisia Absinthmm, bittere alsem, Ge.

„ vulgaris, bijvoet. Ge.
Atriplex patuia, openstaande melde. Gr.
Bèta vulgaris, biet. Gr.

,, ,,
rubra, roode biet, Ro.

Betonica officinalis, betonie, Ro.
Blitum capitatum, aar-sapkelk, Ro.

„ virgatum, roode sapkelk, Ro.
Calamintha Acinos, gewone steentMjni, Ro.

„ officinalis, bosch-steenthijui, BI.
Campanula, klokje, vele soorten, BL*
Carduus, distels, vele soorten, BL
Carlina vulgaris, driedistel, Wi.
Caucalis daucoides, wilde wortel, Wi.
Chenopodium, ganzevoet, vele soorten, Gr.
Chondrüla juncea, knikbloem. Ge.
Cichorium Intybus, cichorei, BL
Cicuta virosa, waterscheerling, Wi.. Ge.
Circaea lutetiana, heksenkruid, Wi.
Clematis Vitalba, lijnen, Wi.
Clinopodium vulgare, borstelkrans, Ro.
Conium maculatum, gevlekte scheerling, Wi., Ge.

Convolvulus arvensis, akkerwinde, Ro.

„ sepium, haagwinde, Wi.
Coriandriiiii yi'irnui. koriander, Wi.
Creiyis hi' :^,

. i\\..i,iiiu streepzaad, G^
Cuscuta. \\,M-,MMi. \.|.' soorten, Ro.
Datlira SI, ,,,,,'•1,1111,1. doornappel, Wi.

Aninria, ruwe anjelier, Ro.
Ro.Dij,.,„,.s. k:r.

Dr„s,r,i ,„t„,„i,f„lia. zonnedauw, Wi.
EliitiH, ],. ,.,„,!„,. ,(..'l-\va(.T|.rper. Ro.
Ei„l„h,iiw. l..,-.|..,-,|„,.,|,.rik. v,.},. soorten. Ro.
Er,ii„ji,i,i, ,,,,„j„slr,. v._-Id-kruisdistel, Wi.
Er IJ th rara Centauriutn, duizendguldenkruid. Ro.
Eujilirasia officinalis, oogentroost, Wi.
Foeuiralum officinalc, venkel. Ge.
Galeopsis, vele soorten, hennepnetel, Ro.
Galitmi verum, echt walstroo. Ge.

„ silvalicaiii. boschwalstroo, Wi.
Gentiana lii/ia. gele gentiaan. Ge.

„ ('ni,'iatii. k ruisgentiaan, BI.

Geranium iniif'ii:-- . lieenid-ooievaarsbek, BL
GriapliaHiiiii >^i/riiti,-i/iii. boseh-roerkruid. Ge.
Gill>s,,j,hil,l nninili-. uatlelsteng, Ro.
Helia,itl,„s aiiiiiiiK. zonn.-Uoem, Ge.
Heriiiaria aldhr,,. nnlu-haard duizendgraan. Gr.
Hiimulus Liipiih,.. hop. Gr.
Hydrochuris M,,rsiis ranae, kikkerbeet, Wi.
Hypericum, .St. .Janskruid, vele soorten. Ge.
Hypochoeri», zwijnesla. Ge.
Hyssopus officinalis, hyssop, BL
Jasione montana, berg zandklokje, BL
Iberis arnara, scheefbloem, Wi.
Impatiens Noli tangere, balsemiene, Ge.
Illecebrum verticillatum, hardkelk, Wi.
Inula Helenium, alant. Ge.
Jimcus effusus, bloembies, Ro.
Lappa tomentosa, groote kut, Ro.
Levisticum officinale, lavas. Ge.

Linaria vulgaris, gewone vlasbek. Ge.

„ minor, kleine vlasbek. Ge.

Linum usitatissimtim, vlas, BL
Lycopus europaeus, wolfspoot, Wi.
Lythrum Salicaria, partijke, Ro.
Marrubium vulgare, witte malrove, Wi.
Matricaria ChamomiUa, echte kamille, Wi.
Medicago falcatu, sikkel-rupsklaver. Ge.

Melilotus alba, honigklaver, Wi.
Mentha arvensis, akkermunt, Ro.

„ aquatica, watermimt, Ro.

„ silvestris, boschmunt, Ro.

„ piperita, pepermunt, Ro.
Mercurialis annua, bingelkruid. Gr.

Myriophyllmn verticillatum, gekransd veder-

kruid, Ro.

,,
spicatum, aardragend veder-

kruid, Ro.
Narthecium ossifragum, cipelgras. Ge.

Nepeta Cataria, kattekruid, Wi.
Oenanthe fistulosa, pijp-torkruid, Wi.
Onopordon Acanthium, wegdistel, Ro.

Orchis pyramidalis, hondswortel, Ro.

Origanum vulgare, Orego, Ro.

„ Majorana, marjolein, Wi.
Oxalis corniculata, gehoornde klaverzuring. Ge.
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Petroselinum sativum, peterselie, Wi.
Peucedanum officinale, varkeiiskervel, Ge.
Phellandrium aqnatiiinu. \v;it<'rvenkel. Wi.
Picris hieracioides, Mlti rkruid, (ie.

Pimpinella Saxifrcuia. steeiiljrcek-bevernel, Wi.

„ Anisutn, anijs, Wi.
Plantago major, groote weegbree, Wi.
Polygonum, duizendknoop, vele soorten, Ro..

Wi., Gr., Ge.
Portulaca oleracea, porselein, Ge.
Potamogetori, fonteinkruid, vele soorten, Ro.
Rumex, zuring, vele soorten, Gr.

Ruta graveolens, wijnruit. Ge.
Salsola Kali, loogkruid.

Sanguisorba officinalis, sorbenkruid, Ro.
Satureja hortensis, boonenkruid, BI.

Scabiosa Columbaria, duiven-schurt'tkruid, BI.

Scutellttria r/rflprirnlafa, gemeen glidkruid, Ro.
Soii})' iiinim f: f,, rum, huislook, Ro.
SeiiC'io. krni'-kniicl, vele soorten. Ge.

Serratula tiiicluria, zaagblad, Ro.

Sherardia arvensis, akker-Sherardia, Ro.
Solanum nigrum, zwarte nachtschade, Wi.

„ tuberosum. ïiardajipel. Ro., Wi.
Solidago Virga ai(ir,i. -nM.'iiro.'de, Ge.

Sparganiicm, egelsko|., jU.. s.",rten, Gr.

Stratiotes aloides, watcralor', Wi.
Succisa pratensis, blauwe knoop, BI.

Tanacetum vulgare, boerenwormkruid. Ge.

Teucrium Chamaedrys, liggende gamander.
Ro., Wi.

Teucrium Scordium, watergamander, Ro.

Tilia parvifolia, kleinbladige linde. Ge.

Trifolium, klaver, vele soorten, Wi., Ge., Ro.

Tijpha, lischdodde, beide soorten, Br.

ürtica urens, kleine brandnetel, Gr.

„ dioica, groote brandnetel. Ge.

Utrindaria viib/aris. gewoon watcrblaaskruid.

Ge.
Valerianella olitoria, veldsla, BI.

Verbas^ciim thapsiforme, grootbloemigo toorts,

Ge.
Verbena officinalis, ijzerhard, Ro., Hl.

Vicia Faba, groote boon, Wi.
ZannichelUa palustris, zoetwater-Zannithel-

lia. Gr.

Zea Mais, niais. Ge,

In AUGUSTUS bloeien, behalve zeer

vele in .Tuli genoemde:

Aconilani Lycoctonnm, gele monnikskap. Ge.
Apium ,ir,n-roh-n^. ^rhU-vie, Wi.
Bideii-^ I niuirtltti, (iriidi'cjig tandzaad, Ge.
CaUitni'hc (iiitiniiiKili!^. lierfsthaarsteng. Gr.
DiantJiiis superbus, prachtanjelier, Ro.
Calluna vidgaris, struikheide, Ro.
Gnaphalium silvaticum, bosch-roerkruid. Ge.
Hedera Helix, klimop, Wi.
Herniaria glabra, onbehaard duizendgraan. Ge.

„ hirsuta, behaard duizendgraan, Ge.

Linaria, vlasbek, vele soorten, BI., Ge.

Parnassia palustris, parnaskruid, Wi.
Peucedanum officinale, varkenskervel.

Phragmites communis, riet, Br.

Salicornia herbacea, zeekraal, Gr.

Scrophularia aquatica, waterhelmkruid, Ro., Ge.

Splranthes autumnalis, herfstdraaiaar, Wi.

In SEPTEMBER bloeien, behalve de meeste
van de in Augustus genoemden

:

Colrhicum autumnale, herfsttijloos, Ro.

Oentiana campestris, veldgentiaan, BI.

„ germanica, duitsche gentiaan, BI.



A U T E U K E N-K E G I S T E II.

-l^-eH

—

r.ijst van plantoiikuiKligeii. die lintanisclie weikeii jnililicccidcii. of iilaiitou hcsclire-

veii 011 aan deze een wi^tenscljappelijken naam gegeven liebhen, of naar wie planten ge-

noemd zijn geworden. De gebrnilvelijlce verkortingen zijn gemakshalve voorop geplaatst.

Ach. = Acharius, 1757—1819, hoogleeraar te

Wadstena in Ost-Gothland.
Ad. of Adns. of Adans. = Adanson, 1727

—

1806, geb. te Aix, f te Parijs.

Afz. = Afzelius, 1750—1837, geb. te Larf,

Ag. of Agd. = Agardh, 1785—1859. hoog-
leeraar te Lund.

Ait. = Aiton, 1731—1793, hortulanu.s te Kew.
Alb. = Albertini. 1769—1831, bisschop te

Herrnhut.
Alfld. = Alefeld, geb. in 1820 te Grafenhau-

fen, arts te Ober-Eamstadt bei Darmstadt.
Andr. = Andrews, beroemde plantenschil-

der te London. Zijn voornaamste werk
over Ericaceeën, enz. versclieen van 1799

—

1811.

Ard. = Arduino, 1728—1805, hoogleeraar te

Padua.
Aud. ^ Audouin, 1797— 18-11. natuuronder-

zoeker te Parijs.

Bab. = Babington, hoogleeraar te Cambridge

;

werken 1834—1869.
Balb. = Balbis, 1765—1881 hoogleeraar te

Lyon
Bald. = Baldinger, 1738—1804, hoogleeraar

te Marburg.
Bartl. = Bartling, 1798—1875, hooglaeraar

te Göttingen.

Batsch = Batsch, 1761—1802, hoogleeraar
te Jena.

Bauh. = Kasper Bauhin, 1560—1624, hoog-
leeraar te Basel.

Baumg. ^ Baumgarten, 1765—1843, arts te

Schassburg.
Beauv. = Beauvais, 1755—1820, advokaat te

Arras, f te Parijs.

Benth. = Bentham, 1800—1884, engelsch
plantenkundige.

Bertol. = Bertoloni, 1775—1869, hoogleeraar
te Bologna

Besl. = Besier, 1561—1629, apotheker te

Nürnberg.
BI. = Blufif, 1805-1837, arts te Aken.
Blume = Blume, 1796 geb. te Braunschweig,

hoogleeraar te Leiden, f 1862.

Böngh. = Bönninghausen, 1785-1864, arts

te Munster.
Boerh. ^ Boerhaave. 1668—1738. hoogleeraar

te Leiden.

Boiss. = Boissier, 1809— 1SS5. iiatmn-onder-

zoeker en reiziger.

Bolt. ^ Bolton, engelsch plantenkundige

;

werken : 1785 sqq.

Bonpl. =^ Bonpland, 1773—1858, hoogleeraar,
geb. te La Eoche, f in Paraguay.

Borkh. = Borkhausen, 1760— 1806, assessor
te Darmstadt.

Brandt = Brandt, geb. 1802 te Jüterbogk,
leefde te Petersburg.

Brnh. = Bernhardi, 1774—1850, hoogleeraar
te Erfurt.

Brogn. = Brongniard, geb. 1801, hoogleeraar
te Parijs, f 1876.

Brot. = Brothero, directeur van den plan-
tentuin te Lissabon, f 1829.

Buchan. = Buchanan. engelschman, reiziger

in Oost-Indië, + 1830.

Bung. = A. von Bunge, geb. 1803 te Kiew,
hoogleeraar te Dorpat.

Burm. ^= Burmann, 1706—1779, hoogleeraar
te Amsterdam.

Bv. = Beauvais, 1755—1820, advokaat te

Arras, f te Parijs.

Cass. = Cassini, 1781-1832, Eerelid der
Akademie van Wetenschappen te Parijs.

Cav. = Cavanilles, 1745—1804, directeur van
den plantentuin te Madrid.

Cham. = Chamisso, 1781—1838, dichter en
natuuronderzoeker te Berlijn.

Corda = Corda, 1809—1849, plantenkundige
te Praag.

Coss. = Cosson, geb. 1819, lid der Academie
van Wetenschappen te Parijs.

Crntz. = Crantz, 1722—1799, hoogleeraar te

Weenen.
Cmmgh. = Allan Cimningham, 1791—1839,

plantenkundige te Sidney.
Curt. = Curtis, 1746—1799, plantenkundige

te London.
D. C. of DeCand.= DeCandolle.l778—1841,

hoogleeraar te Genève.
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Desf. = Desfontaines, 1750—183:3. lioogleoracar

te Parijs.

Desv. = Desvaux, 1784—1856, hoogleeraar

te Angers.
Dierb. ^ Dierbach, 1788—1845, hoogleeraar

te Heidelberg.

Dill. = Dillenius, geb. 1687 te Darmstadt,

t 1747 als hoogleeraar te Oxford.
Dod. = Dodonaeus, 1518—1586, hoogleeraar

te Leiden.

D. Don = David Don, 1800—1841, hoog-

leeraar te Londou.
Dougl. = Douglas, 1799-1834 reisde sedert

1823 in Amerika, f op de Sandwich-
Eilanden.

Drumm. = Drummond, bereisde Amerika als

natuuronderzoeker, f 1835 op Cuba.
Duby = Duby, gelj. 1798 te Genève, planten-

kimdige.

Duh. = Duhamel, 1700— 1781, inspecteur der

fransche marine.
Dum. = Dumortier, geb. 1797 te Doornik,

belgisch staatsman.

Ehrbg. = Ehrenberg, geb. 1795 te Delitzsch,

hoogleei-aar te Berlijn, f 1876.

Ehrh. := Ehrhart, 1742—1795, inspecteur van
döli plantentuin te Herrenhausen in Han-
nover.

Endl. = Endliclier, 1804—1849, hoogleeraar

te Weenen.
Eschsch. ^ Eschscholtz, 1793— 1831, hoog-

leeraar te Dorpat.

Esp. = Esper, 1742—1810, hoogleeraar te

Erlangen.
Fenz. of Fnz. = Fenzl. 1808—1879, hoogleeraar

te Weenen.
Fing. = Fingerhut, duitsch plantenkundige

;

werken : 1822, sqq.

Fik. = Florke, 1764—1885, hoogl. te Eostock.

Forsk. = Forskal, 1736—1763, hoogleeraar te

Koppenhagen.
Forst. = Forster, 1754—1794, hoogleeraar te

Kassei en te Wilna, f te Parijs.

Fr. = Fries, 1794—1878, hoogleeraar teUpsala.

Fres. = Fresenius, 1808—1866,hoogleeraar aan

de Senkenbergsche Stichting te Frankfurt.

Freyc. = Freycinet, 1779—1842, fransch

natuuronderzoeker.

Froel. = Froelich, 1756—1841, arts te Eli-

wangen.
Gaert. of Gaertn. = Gaertner, 1732—1791,

hoogleeraar te Petersburg.

Grek. = Garcke, geb. 1819, hoogleeraar te

Berlijn.

Gaud. = Gaudin, 1766—1883, predikant te

Nyon (kanton Waadt).
Gesn. = Gesner, 1516—1565. zwitsersch na-

tuuronderzoeker.

Gilib. = Gilibert, 1741—1814, hoogleeraar te

Wilna en te Lyon.

Gm. of Gmel. = Gmelin, 1709—1755, hoog-

leeraar te Tubingen.

Goepp. = Goeppert, 1800 - 1884, hoogleeraar

te Breslau.

Grab. = Grabowski. 1792-1842. apotlieker

te Oppeln.

Gray = Gray, geb. 1810, amerikaansch plan-

tenkundige.

Griseb. =; Grisebach, 1814—1879, hoogleoraar

te GiUtingen.

Haenk. = Haencke. geb. 1761 te Kreibitz in

Bohemen. f 1817 in Bolivia.

V. Hall = Van Hall, 1801—1874, hoog-

leeraar te Groningen.

Hall. = Haller, 1708—1777, hoogleeraar te

Göttingen.

Hamilt. = Hamilton, plantenkundige in En-

geland ; werken : 1825.

Hartm. = Hartmann, 1790—1849. arts te

Gefleborg Lehn.

Hayn. = Hayne, 1763—1832, hoogleeraar te

Berlijn.

Hchst. öf Hochst. .- n.M.l,st..tt..r. 1787— 1860,

hoogleeraar te M,--liimiii. i 1839.

Hdg. of Hedw. = IbMUvi-, 17:!0—1799, hoog-

leeraar te Leipzig.

Hegetsoh. = Hegetschweiler , 1789—1839,
arts en regeeringsraad te ZUrich.

Helst. = Heister, 1683—1758, hoogleeraar te

Helmstedt.
l'Herit. = l'Heritier, 1746—1800, lid van het

Instituut te Parijs.

St. Hil. = Isidore St. HUaire, 1805—1861,
natuuronderzoeker te Parijs.

Hoffm. = Hoftmann, 1761—1826, hoogleeraar

te Erlangen en te Göttingen, f te Mos-

kau.

Hoffmsg. = Hoffmannsegge, 1766—1849, na-

tuuronderzoeker te Dresden.

Hook. = Hooker, 1785—1865, directeur van
den plantentuin te Kew.

Hornem. = Hornemann, 1770—1841, hoog-

leeraar te Koppenhagen.
Hpp. = Hoppe, 1760—1846, hoogleeraar te

Regensburg.
Hst. = Host, 1761—1834, koninklijke keizer-

lijke lijfarts te Weenen.
Huds. = Hudson, 1730—1793, apotheker te

London.
Humb. = Humboldt, 1769—1859, Duitsch-

land's grootste natuuronderzoeker.

H. B. K. = Humboldt, Boniiland en Kuhl.

Jacq. = Jacquin, 1727—1817, directeur van
den plantentuin te Weenen.

.Juss. = A. L. de Jussieu, 1748—1836, geb.

te Lyon, f te Parijs, hoogleeraar.

Kit. = Kitaibel, 1757—1817, hoogleeraar te

Budapest.

Kitl. = Kittel, 1798—1885, hoogleeraar te

Aschaffenburg.

KL = Klotzsch, 1805—1860, apotheker, arts

en directeur van het herbarium te Berlijn.

Knz. = Kunze, 1798—1851, hoogleeraar te

Leipzig.

Koch = W. D. J. Koch, 1771—1849, hoog-

leeraar te Erlangen.
Koel. = Koeler, hoogleeraar te Mainz ; wer-

ken: 1802 sqq.
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Koelr. = Koelreutcr. 17;J-t--lS0(>. liooglceraar

te Karlsnihe.
Korth. = Korthals, liekend plaiitenkiuidige

te Haarlem; werken 1839—1842.

Krombh. = von Kromhholz, 1782—1843. hoog-
leeraar te Praag.

Kth. =^ Kunth. 1788— l.s.50. hoogleeraar te

Berlijn.

Kütz. = Kützing, geli. 1807, hoogleeraar te

Nordhausen.
L. of Linn. = Linné ofLinnaeus, 1707—1778,

beroemdste plantenkundige der vorige eeuw.
Lamk. = Lamarck, 1744— 1829, hoogleeraar

,te Parijs.

Langsd. = Langsdorff, 1774—1852, natuur-
onderzoeker en reiziger in Brazilië, f te

Freiburg in Bern.
Lap. := Lapeyrouse, 1744—1818, hoogleeraar

te Toulouse.
Ledeb. = Ledebour, 1785—1851, hoogleeraar

te Dorpat, f t« Mimchen.
Lehm. = Lehmann, 1792—1860, hoogleeraar

te Hamburg.
Less. = Lessing, geb. 1810 te Wartenburg

in Schlesië, plantenkun<lige.

Lghtf. = Lightfoot, 1735—1788, predikant te

Gotham.
Lichtst. = Liehtenstein, 1780—1857, beroemd

reiziger in Afrika, later hoogleeraar te

Berlijn.

Lindl. = Lindley, 1799—1865, hoogleeraar te

Loudon.
Lk. of Lnk. = Link, 1767—1850, hoogleeraar

te Eostock, later te Breslau, eindelijk te

Berlijn.

Lmk. = Lamarck, 1744— 1829, hoogleeraar
te Parijs.

Loud. = Loudon. 1783—1843, plantenkundige
te London.

Lz. = Lenz, 1799—1870, leeraar te Schnep-
fenthal.

M. et K. = Mertens en Koch. Mertens,
1764—1831, directeur der Handelsschool
te Bremen.

Mart. = Mariens, 1797—1863, hoogleeraar te

Löwen.
Marts. = Martius, 1794—1868, hoogleeraar te

München.
M. B. = Marschall von Bieberstein, 1768

—

1826, reisde door Taurië en Kankasië.
Med. = Medicus, 1736—1808, directeur van

den plantentuin te Schwetzingen.
E. Mey. = Ernst Meyer, 1791—1858, hoog-

leeraar en directeur van den plantentuin
te Königsberg.

G. Mey. = G. F. W. Meyer, 1782—1856,
hoogleeraar te Göttingen.

Michx. = Michaux, 1746—1802; reisde door
Perzië en Noord-Amerika.

Mik. = Mikan, 1769—1844. hoogleeraar te

Praag.
Mill. = Miller, 1691—1771, tuinbaas van den

plantentuin te Chelsea.

Miqu. = Miquel, geb. 1811 te Neuenhaus,

ï 1871 te Utrecht; hoogleeraar te Amster-
dam, later te Utreclit.

Mnch. = Moench, 1744—1805, hoogleeraar te

Marburg.
Moehr. = Moehring, arts en plantenkundige

te Danzig, f 1792 te Jever.
V. M. = H. von Mohl, 1805—1872, hoogleer-

aar te Bern, daarna te Tübingen.
Mol. = Molina, 1740—1829, verzamelde plan-

ten als Jezuïten-zendeling, in Chili.

Murr. ^ Murray, 1740—1791, lioogleeraar,

directeur van den planlcntujii tr ( J.ittiiit;en.

N. of N. v. E. = N..r, \,,„ Ks.,,l.,Tk. twee
broeders, beide berormili' plauli'iikundigen;

de oudste 1776— 185.S, de jongste 1787—
1837.

Naeg. == Naegeli, geb. 1817 bij Zürich, hoog-
leeraar aldaar, later te München.

Neck. = Nocker, 1729— 1793, plantenkundige
te Mannheim.

Nestl. = Nestier. 1778— 1S32. lionfrl,H.raar. di-

recteur van den iilaiit.iiliiiii t.' Straatsburg.

Nlt. = Nolte. 1791-ls7.-,.li..n-l,..^raarteKieL

Nutt. = Nuttal, 1785 --1859, hoogleeraar te

Philadelphia.

Oud. = Oudemans, geb. 1825 te Amsterdam
;

hoogleeraar aldaar: thans te Arnhem.
Pall. = Pallas. 1711 isll. geb. en f te Ber-

lijn, maakte^ uilu'^tr.kti' reizen in Eusland.
Panz. = Panzei'. 1 7."i-') 1 sl".>, arts te Hersbruck.
Pers. = Persoon, 1755—1837, geb. aan de

Kaap de Goede Hoop, f als arts te Parijs.

Peterm. = Petermann, 1806—1855, hoog-
leeraar te Leij)zig.

Pfr. = Pfeiffer, geb. 1805 te Kassei, arts en
plantenkundige.

Phoeb. = Phoebus, 1804—1880, hoogleeraar

te Giessen.

P. M. E. = Patze, Meyer en Elkan.
Poepj). = Poeppig, 1798—1868, hoogleeraar

te Leipzig.

Pohl = Pohl, 1782—1834, hoogleeraar te

Weenen.
Poir. = Poiret, 1755—1834, fransch geeste-

lijke ; reisde in Barbai'ije en Numidië.
Poll.' = Pollich, 1740—1780, plantenkundige

te Kaiserslautern.

Presl ^ Presl, 1794—1852, hoogleeraar te

Praag.
Pursh = Pursh, 1794—1820, bereisde Noord-

Amerika.
Eaddi = Kaddi, 1770—1829, natuuronder-

zoeker te Florence.

Rafin. = Rafinesque-Schmalz, Siciliër ; hoog-

leeraar te Lexington, later te Philadelphia,

t 1840.

Ram. = Ramend, 1753—1827, hoogleeraar

te Tarbes.

Ratz. = Ratzeburg, 1801—1871, hoogleeraar

te Eberswalde.
R. Br. = Robert Brown, 1773—1858, voor-

zitter der Linnaean Society te London.
Rchb. = G.L.Reichenbach, 1793—1879, hoog-

leeraar te Leipzig, later te Dresden.



XXXIX

Echb. fil.= H. G. Eeichenbach, de zoon, 1823—
188 , hoogleei-aar te Leipzig en te Ham-
burg.

Rchd. = Reichard, 1743—1782, natiuironder-

zoeker en arts te Frankfurt a. M.
Eegl. ^ Regel, geb. 1815, directeur van den

plantentuin te Petersburg.
Reinw. = Reinwardt, 1773—1854, geb. te

Luttinghausen, hoogleeraar te Harderwijk,
later te Leiden.

Retz. = Retzius, 1742—1S21. lioogleeraar te

Lund.
Rich. = Richard. 1754—1821, hoogleeraar.

te Parijs.

Eiv. ^ Rivinus, 1652 — 1723, hoogleeraar te

Leipzig.

Eoehl. = Eoehling, 1757—1813, predikant te

Messenheim.
Eoem. = F. A. Eoemer, 1809—1871, voor-

zitter der Bergakademie te Clausthal.

Eoemer = .J. .J. Eoemer, 1763-1819, hoog-
leeraar te Ziirich.

Eoxb. = Eoxburgh, 1759 — 1815 directeur van
den plantentuin te Calcutta.

Eoz. ^ Rozier, 1734—1793, landbouwkundige
te Lyon.

E. et Pav. = Euiz, 1754-1815 en Pavon,
Spanjaarden, plantenkimdigen en reizigers

in Zuid-Amerika.
E. et Schuit. = .J. J. Eoemer en Schultes.

Eth. = Eoth, 1757—1834, f als arts te Bre-

men.
Eumpf = Rumpf, 1627—1702 geb. te Hanau,

leefde op Amboina als nederlandsch onder-

stadhouder.

Sal. = Salisbury, 1761—1829, engelscli plan-

tenkundige.

Sav. = Savi, 1769—1844. hoogleeraar te

Pisa.

Schaeif. = Schaefifer, 1718—1790, superinten-

dent te Eegensburg.
Schbl. et Mart. = Schübler, 1787—1834,

hoogleeraar te Tubingen, en Marlens.
Schk. = Schkiüir, 1741—1811, werktuigkun-

dige aan de hoogeschool te Wittenberg.
Schldl. = Schlechtendal, 1794—1866, hoog-

leeraar te Bei'lijn, later te Halle.

Schleid. = Schleiden, 1804—1881, hoogleeraar
te Jena, later te Dorpat.

Schloth. = ScMotheim, 1764—1832, opper-
hofmaarschalk te Gotha.

Schlz. = Schiütz, 1775—1837 arts te Nieuw-
brandenburg.

Schmch. = Schumacher, 1757—1830, als

hoogleeraar te Koppenhagen.
Schmp. = W. Ph. Schimper, 1808—1880,

sedert 1839 directeur van het museum
voor natuurlijke geschiedenis te Straatsburg.

Sehomb. = Schomburgk, 1804—1865, sedert

1848 britsch konsul in West-Indië.

Schouw = Schouw, 1789—1852, hoogleeraar
te Koppenhagen.

Schrd. = Schrader, 1767—1836, hoogleeraar,

te Göttingen.

Schb. of Schreb. = Schreber. 1739-1810,
hoogleeraar te Erlangen.

Schrnk. of Sehrk. = Schrank. 1747—1835.
hoogleera^ii- (. Aii.l" ru. v.Tvnl-,.iis te Burg-
hausen. Iii-'.l-t.nll . L.in.Miui .n .Mimchen.

Schtt. = Srlioii. IT'.il 1m;:,, .liivrtriir van
den plantentuin te SchOnbrunn.

Schübl. = Schübler, 1787—1834, hoogleeraar

te Tubingen.
Schuit. = Schultes, 1773—1831, hoogleeraar

achtereenvolgens te Weenen, Krakau, Ins-

brück. Landshut.
Schum. = Sclmmacher, 1757—1830, hoog-

leeraar te Koppenhagen.
Schw. = Schweigger, 1783—1821, hoogleeraar

te Konigsberg.
Schwein. = Schweinitz, 1780—1834, planten-

kundige in Amerika.
Scop. ^= Scopoli, 1723—1788, tiroler, hoog-

leeraar te Schemnitz, daarna te Pavia.
Seb. = Sebastiani. italiaansch plantenkun-

dige; werken: 1813—1818.
Sibth. = Sibthorp, 1758—1796, hoogleeraar

te Oxford, reisde in Griekenland.
Siebold = Siebold, geb. 1796 te Würzburg,

t 1866 te München, kolonel in de neder-
landsche generale staf, bezocht Japan.

Sm. = James Smith, 1 759—1828, voorzitter

van de Linneau-Society te London, kocht
van Lümé diens herbarium.

Soland. = Solander, 1736—1782, natuuronder-
zoeker te London.

Sonn. = Sonnerat, 1745—1814, bereisde China.

Soy. Will. = Soyer Willemet, 1791—1867,
directeur van den plantentuin te Naucy.

Spenn. ^ Spenner, 1798—1841, hoogleeraar
te Freiburg in Breisgau.

Spr. ^ Sprengel. 1766—1833. hoogleeraar te

Halle.

St. = Sturm, 1771^1848. natuuronderzoeker
te Nürnberg.

St. HU. = Isidore St. Hüaire, 1805—1861,
natuuronderzoeker te Parijs.

Stb. of Sternb. = Sternberg, 1761—1838,
hofraad te Eegensburg.

Stev. = Steven, 1781—1863, russisch staats-

raad.

Suck. = Suckow, 1751—1813, hoogleeraar te

Heidelberg.

Sur. = Suringar, 1832—1899, hoogleeraar te

Leiden.

Sw. = Swartz, 1760— 1818, hoogleeraar te

Stockliolm.

Sweet = Sweet, bloemist te London ; werken

:

1818 sqq.

Tausch = Tausch, 1792—1848, hoogleeraar
te Praag.

Thor. = Thore, 1762—1823, fransch planten-

kundige.
Thbg. = Thunberg, 1743—1822, hoogleeraar

te Upsala, opvolger van Linné.
Torr. et Gi-ay = Torrey en Gray. Torrey,

1796—1873. hoogleeraar te West-Point,
later te New-York.
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Toiirn. = Tournet'ort, 165f> - ] 7(»S, ho,,nl,M.l•aar

t.e Parijs, bereisde Zuiil-Ivirniia cu Kleiii-

Azië.

Trev. = Treviranus, 177'.i— 1864. hoogleeraar

achtereenvolgens te Knstock, Breslau en

Bonn.
Trin. = Trhiius. 1778—1844. stantsnuul te

Petersburg.

Trtt. = Trattinick, 17(i4- 1849, conservator

der verzameling naturaliën te Weenen.
Tuss. = Tus.sac, tVansch plantenkundige

;

werken : 1808 Sqq.

Unger = Unger, 1800—1870, hoogleeraar te

Graz, daarna te Weenen, beroemd plan-

tenkundige.

d'Urv. = 'Duniont .FUrville, 1790—1842,
fran.soh admiraal.

Vaill. = Vaillant. Kil» 1722, hoogleeraar te

Parijs.

Vent. = Ventenat, 17.57— 1805, hoogleeraar

te Parijs.

Vhl. = Vahl, 1749— 1804, hoogleeraar te Kop-
jienhagen.

Viv. = Viviani, 1772—1840, hoogleeraar te

Genua.
Vries = Hugo de Vries, geb. 1848 te Haar-

lem, thans hoogleeraar te Amsterdam.
Vriese = W. H. de Vriese, 1806-1862,

hoogleeraar te Amsterdam , later te

Leiden.

W. et Gr.nb. — WiiniiH-r 1S03—1868, school-

opzi.n.'i-. .il (;r:ili..w.ki. 1792—1842. apo-

thck.r. I.. i,l,„ 1, l'.n.l.iu.

W. ofWilld. - Wilhlviiow, 1765—1812, hoog-

leeraar te Berlijn.

Wahlnbg. = Wahlenberg, 1780—1851, hoog-
leeraar te Upsala.

W. et K. = Waldstein en Kitai)>.,l. Wald-
.stein, 1759—1823, bereisde met Kitaibel

Hongarije.

W. et M. = White en Maton.
W. et N. = Weihe en Nees.

W,-,ll. = Wallich, 1787— 18.54, artsen natuur-

onderzoeker in Bengalen.
Wallr. = Wallroth. 1792—1857, arts te

Nordhausen.
Web. = Weber, 1781—1823, hoogleeraar te

Kiel.

Weig. = Weigel. 1748—1831, lioogleeraar te

Greifsvpald.

Weinm.= Weinmann, 1782 - 1858, inspecteur

van den plantentuin te Pawlowsk, bij

Petersburg.

Wendl. = Wendland. 1755-1828, inspecteur

van den koninklijken tuin te Herren-

hausen te Hannover.
Wendr. = Wenderoth, 1774-1861, hoog-

leeraar te Marburg.
Wimm. = Wimmer, 1803—1868, schoolraad

te Breslau.

Wirtg. = Wirtgen, 1806-1870. leeraar te

Coblentz.

Wulf. = Wulfen, 1728—1805, hoogleeraar

en aljt te Klagenfurt.

Zenk = Zenker, 1799—1837, hoogleeraar te

Jena.

Zeyh. = Zeyher, 1770—1843, directeur van
den plantentuin te Schvs^etzingen.

Zucc. == Zuccarini, 1797—1848, hoogleeraar

te München.

DE PLANTENSTELSELS.

Het aantal plantensoorten is zeer groot.

Eeeds Karl vun Linné (geb. 24 Mei 1-707 te

Rashult in Zweden, f 10 Januari 1778 te Up-
sala), kende en rangschikte over de 10,000
soorten. Unger schatte in 1851 het aantal

soorten op meer dan 90,000, en heden schat

men het getal van alle planten op ver
boven de 200,000 soorten. Het aantal der om
bepaalde redenen verbouwde of in den handel

gebrachte planten bedraagt ongeveer 3000,

waarvan ongeveer 2000 artsenijgewassen en over

de 700 voedingsplanten zijn. Onder deze laat-

sten telt men + 50 graansoorten, over de 200
ooft- of vruchtgewassen, 100 soorten, waarvan
de bollen, knollen of wortelstokken tot voe-

ding dienen, 140 groente-, 40 olie-, 40 suiker-,

16 thee- en koffie-, 6 wijn- en 70 specerijplan-

ten. Over de 40 dienen tot veevoeder, over de

60 tot bekleeding, tot het opvullen van kus-

sens, tot het bereiden van papier, enz., + 100
leveren kleurstoffen, en over de 300 worden
gebruikt tot allerlei technische doeleinden.

Om deze groote menigte nauwkeuriger te

leeren kennen, werden reeds zeer vroeg ver-

deelingen voorgesteld ; de eerste, die hierin

voorging was Caesalpini, (f 1603), verder .J.

P. TouRNEFORT (f 1708), en meer anderen.

Geen hunner indeelingen bleef echter bestaan.

Eindelijk verscheen in 1735 het planten-

stelsel van Linné. Het heet geslachts- of

sexueel stelsel, daar het voornamelijk berust

op de verscheidenheid der geslachtsorganen,

en het wordt een kunstmatig stelsel genoemd,
daar het slechts acht slaat op de verschillen

van eenige weinige organen ; — de on-

eindige verscheidenheid in de Natuur laat

zich niet wringen in een afgepast, geregeld

üjstwerk

!
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LiNNÉ verdeelde de planten, naar het aantal

nieeldraden en naar hunne onderlinge ver-

houding, in 23 klassen. In eene 2-4" klasse

liracht hij alle planten samen, die nieeldraden
i'U stijlon derven. De klassen werden weder
V(.'rdeel(l in orden, deze in geslachten., en de
l.-iatstH weiler in soorten.

De planten, die LixNK over de eerste 23
Idasson verdeelde, worden Phanerogdmia(Zlcht-
haarbloeienden) geheeten, terwijl hij de jjlanten

der 24" klasse Cryptogdmia (Bedektbloeiendev)

noemde.
Verscheidene pogingen om de planten in

natuurlijke groepen te verdeelen faalden min
of meer, totdat het Antoink Laijhent uk .Jl'ssiku

(gel), te Lyon, 1748, t te i'arijs. l.s.'Jt;) ^clukle

een natuurlijk stelsel te vin'len, wanicii' -mn-
tendeels alle na hem voorgestelde mii'dniijLr

stelsels berusten.

Deze zijn namelijk eigenlijk niet anders
dan voortdurende en min of moer gelukkig
geslaagde wijzigingen van het sfils.l van hi:

.JussiEü ; van deze moet in de ,,i-.|.. |ila.ii-

het stelsel van A. P. de Canih.i i i \( nuel,!

worden. De wijzigingen waren liei geviilg

van nieuwe ontdekkingen of van nieuwere
gezichtspunten.

De .TUSSIEI- verd.'elde ,1e plaut.'U in 3

Afdeelingen: Phiule,, ;„,„/,, /,aa<ll<.l.l.en, Aco-
ti/li-do)ief!. die met"// /aadl..!,. }l<ui<,r,,h/lrdones.

en die met tivce of iiurr zaadl.jl.hen, Dkoii/lé-

dones.

Verwijdert men uit zijne AcotyUdones de
Najddes. dan vertoonen deze 3 Afdeelingen
in hunnen geheelen bouw een zoo in het

oogspringend onderling verschil, dat zij zon-

der twijfel als natuurlijke groepen aangeno-

men kunnen worden.
De Hoofdafdeelingen van het natuurlijk stel-

sel van DE Candolle berusten op den gehee-

len imvendigen öoiw; der planten. Daai-dem- ver-

kreeg hij de verdeeling in i '> Iplmii/ n fi 'illnhi-

res) en yaatplanten{Vasci(hii;s) Dk- rclhihir,'^

verdeelde hij weder in Bladloozen en Blad-

vormenden, en de Vasculdres in Endógenae
(Van-binnen-groeienden) en Exógenae (Van-
buiten-^reeii'udeii). Zijuu Cellulares bevatten

dezelt.l.' plaiiieii aK de Acotyledones van de
.Tussiii . /eiider (Ie FiUres (= de tegenwoor-

dige Vaatkryptogaineii) en de Najades ; zijne

Endógenae dezelfde als de Monocotylédones van
DE Ju.ssiEU, plus de Vaatkryptogamen en de

Najddes, en zijne ExófiPiiae dezelfde als de
Dicotylédones van i>i: .li --iii .

De Jussieu besi/lu'uwde dus de Najddes
verkeerdelijk als Aculyltdoncs, de Candolle
de Vaatkryptogamen verkeerdelijk als planten

met één zaadlob.

De Jussieü verdeelde zijne Dicotylédones in

11 Klassen, de Candolle zijne Exógenae in

slechts 4 Klassen. Deze heeten Thaktmiflórae,

Calyciflórae, Corolliflórae en Monochlamy'deae.

Deze verdeeling is wel is waar niet wa^we?--

lijker dan die van de Jus.sieu of van anderen,

OuDEMANS, Onze Flora.

maar zij is veel praktischer, en daarom vond
zij ook ingang in vele der voornaamste wer-
ken over planten, bijv. in die van Dr. W. D.

J. KocH, van Dr. A. Gahcke en Wagnkr,
van Leuni.s. en in bijna alle nieuwere duit-

sche werken ; vei-iler in de voornaamste wer-
ken van iH ('AXhiir.i.i:. LiMiLEV, Pkrkira,

Gri.nii I,-. <:iii.:,'(i\. l.'iciiAKh. IliioKEii en Ben-
tham, eJiz.

Evenzoo zijn talrijke plautentuinen naar
deze verdeeling ingericht, met name die van
Montpellier, waar de Candolle zelf werk-
zaam was, die van Genève en vele in

Duitschland en Engeland.
Ziehier het stelsel van de Candolle, met

eeiijee wijzig; i riiien . aangebracht door zijn zoon
in de dei-.|i., in I n4 I verschenen uitgave van
zijn Th'oi'ir I i III, lil, II ir lic la hotanique.

I. Vaatplanten of Phamrogamae.

D. •t relw, n vaten ; ,als

de l.|..enii'n /,i|n min el' nie,.i- s\-nini/'trisch.

1. F.ynqriiii'r^ f irrr::,i,i,IU,l,Ui<ir II . Pirotylédo-

}t(S. Hunne vaatbundels vertoonen concen-

trische lagen, waarvan de jongste zich aan
den omtrek Ijevinden ; de kiem heeft twee
tegenoverstaai iile. c.f meer dan twee in eenen
krans staan<le /aadlelibeu.

A. Thahiiiii/hinir. JUocmhodemhloemigen.

De ki'oonbladeren zijn gescheiden (los); zel-

den ontbreken zij ; de meeldraden zijn meestal
onderstandig, d. i. zij staan op den bloembodem.

B. Calyciflórae, Kelkhloemigen.

De kroonbladeren zijn gescheiden, of min of

meer vergroeid, en met de meeldraden (schijn-

baar) op den kelk ingeplant.

C. Corolliflórae, Kroonbloemigen.

De kroonbladeren zijn vergroeid ; de meel-
draden zijn op de binnenzijde van de kroon
ingej)lant.

D. Monochlamy'deae, Kroonbladloozen of Bloem-
dekhloemigen. Planten met slechts één bloem-

bekleedsel (het bloemdek.)

Er is slechts één bloembekleedsel, nl. de
kelk, of de kroon, of beide zijn gelijk gekleurd.

2. Endógenae, Eensaadlobbigen, Monocotylé-
dones.

Hunne vaatbundels liggen verspreid te

midden van een zg. grondweefsel.

II. Celplanten of Kryptógamae.

Zij bestaan geheel uit celweefsel, hetzij ge-

durende hun geheele leven, hetzij slechts in

hunne jeugd ; hebben geslachtsorganen, die

geheel van die der Phanerogamen afwijken,

of zij hebben er geen.

l. Aetheógamae of Halfvaafplanten. Zij heb-
ben geslachtsorganen, en kunnen vaten heliben,

tenminste als zij volwassen zijn.
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A. Met v.aten en luiklmondjes.
j

A. P. de Candolle (1813), Ach. Richard (1823),
B. Met weinige, of zouder vaten, en zonder i AuAifini (1825), lÏKiciiKNiiArn (1828), Bahtling

huidmondjes. I (1830), K. H. S, m i./ i
ls;;2). I,i\i,i.n (is:58),

2. Amphlganiae of eigenlijke Celplanten;

zonder vaten en zonder geslachtsorganen.

Natuurlijke jilantenstelsels werden opgesteld

door: Peter Magnui. (1689), Auanson (1763),

Ov.wM (1764). Batscii (17S6), Bkrxard de .Jus-

si lai (1774). A. L. uk .Tii.s.sieu( 1789), Okk\ (1810).

Elias Fries (1.s:!.".i. \m\ M^
LKHEK (1836 -!S4(I1. I'II.IIJ: lIS-IS), I'.imin,;-

MAKh (1^43). (ililSKDACII (18541. r.lxlll\Men
lIoi.kKi; (ls(;2), A. Bhalx (1m;ii. Hnxmein-
(l.sCw I, Sa. lis (1874). Eiciiler (Ls7f,. Ismi, i,s83),

<;r.i;i:L (1882. 18S3). Exia.EU (Lss4).

Het hieronder staande stelsel van Engler is het nieuwste (1898). Wij helilien lie

in afwijking van de duitsehe uitgave, voor zooverre het de Ilcxifd m Onderatdeclingi-

en de Klassen betreft, in dit werk ingevoerd.

I. Hoofclafdeeling Phanerógamae of Zichtbaarbloeienden,

1. Onderafdeeling Angiospèrmae of Bedektzadigen.

A. Klasse Dieotyledóneae «f T\veezaadl»])liigen.

i;. Klasse Monocotyle<l()neue of Eenzaadle))higvn.

2. Onderafdeeling Gymnospérmae of Naaktzadigen.

II. Hoofdafeeling Archegoniatae of Archegonium-planten.

(Arche--,.uiuni is ,-,.n fleschvernii- crga.-in. waarin de ^. cel of eicel oi.gesloten ligt).

1. Onderafdeeling Pterldóphyta of Vaatkryptogamen.

A. Klasse Lycopodiales of Wolfsklauwgewassen.

B. Klasse Equisetales of Paardestaartgewassen.

(_'. Klasse Filicales of Varengewassen.

2. Onderafdeeling Bryóphyta, Muscineae of Mossen.

A. Klasse Musci of Bladmossen.

B. Klasse Hepaticae of Levermossen.

III. Hoofdafdeeliiig Thallóphyta, Loofplanten of Celplanten,

1. Onderafdeeling Eumycétes, Fungi of Schimmels.

2. Onderafdeeling Euphy ceae. Algae of Wieren.

3. Onderafdeeling Schizópliyta of Splijfplanten.

IV. Hoofdafdeeling Myxomycétes of Slijmplanten,



I. Hoofdafdeeling: Phanerógamae of Zichtbaarbloeienden.

ünderafdeeling : Angiospérmae of Bedektzadigen.

A. Klasse: DicotylecLoneae of Tweezaadlobbigen.

Het zaai



liATIIAdlir.M WlM.M. U-afn-nnwiikrl.

Bafnh-hiiiiii hetrroj,lnrllmi, \\

watci'lMilcihlocni, wille iinl.'rlil

sla,,|H.,

IA I) S,,cn,knn.l.

-lan/.ciHlt

Finhia nn,NHr„loi,/r. .\ln,li. ^ Sjirciiknii.l. klciin' ^miwr. I,aii,.kl,.

ir. lol 2U r^\. Imm.- ihcI ^kin/cihlr. -la,!,!,', j iai1 vuriiiiijv l.ladi

ii(Mi,l-vlc hlociiiiMi. l'.I.Mal vi(»- in Ih'I voorjaai'. vodial ..p vcciili-r |ilaalseii, ciniMle

scliadiiw: in -vlier! Kun.|ia. O,. \)r knulletjes -oldeii vnic-cr als middel te-eu s.'lieur-

biiik eii aiideie ziekten.

Mvosi i;rs Diu.. Miti;:egfaart.

Ui/o^/iiK „uiiim/i- ] -^ Afui/(stuit kil inst( niui/(s1iiil lildkliinstt inui/( staai t.

muisiesstciaitic — l'l I Ii_ ~> —
I m kinn pi int|( ".—s , A[ l,n(u. ni( t hkjempies,

wpjkpi l)loeuib(KJ(in op ((n mui/istuit „( li|kt in ttn \\oitLlio/(t \aii vnidl-ldiK et-

vonniyp l)ladeien, kiooiililadeieu geekitlitig \ ^\ k / :?«- ^.^\.

1 i,ioen O en ^ Algemeen op vochtige ^^^n/igk^^^
N,/ /uid- en kleiakkeis, do( h nok op luigten, ^^^^4^^f#^
V

'-^ (looi gehed Eiuopa Blont m Mei ni him ^^^^^^4^ /^'^2

Al H IMS Diia,. Kooit ji' vuur.

Adóni stinUi, L Zomei-kooltje

\inir. kooltje vm'ir, zoiner-Adonis. liruin- ^i/'' rA!\^^l|^^''^l
netteken. — 1>I. 1, lig. i. — 20 tot "lO cM.

^||f/:j "^W^^
(|V lidog; kroonbladeren vuurrood, soms geel, v^l?^^ r \\

r, 4 \i „niis
steeds aan den nagel zwart. Q- In koren- Fis. 5. Poeimit.

Kooitu Miiii \elden; bloeit in Juni en Juli. Werd in ons

knd slechts bij \\ eiirt, bij Nijmegen, bij Laag Soeren en op Schouwen gevonden.

Adónib vciiudi^ ].. — Voorj aars-kooltje vuur, kooltje vuur, voorjaars-Adonis. —
Pig 4 — 4 "3—'25 cM. hoog, met groote lichtgele bloemen. ü| ; Op zonnige, liefst

kalkhoudende heuvels, verspreid. Bloeit in April en Mei. AVerd in ons land alleen in

een bosch bij Deventer gevonden.

Clématis. L. Boschdruif.

Clémutis Vitalba ].. — Hegge bosclidruif, hegge-Cléinatis, lijnen. — PI. 1, lig. 1 a

en b. — Houtige klimplant; stengel dikwijls vele meters lang; vruchten met lange



vc(|,.r;iclili-c liaicn. -X. Iii lia-vn. kivM|,clli,.ut m hditc Imssclivii. v

Ziu(l-Eur(ii)a. .I.icli (H,k in Xcli'i'laiHl. lÜiMat van Juli tol Se|itrnilH

brandend sili('i|i m ii'iïü'j..

In onze tinnen zijn laliijke. Iinitenlandsriie. praciitiiAe e"léniatis-snurtt

TiiALRTRr.M Trn. Ruif.

^t 120ThaHrtniiii aqHlIr.fIfóliinii L. — Akeleibladige rnit. — PI. I. li.u'. 2. —
vM. heo-: hiadcren i>—i! maal n-eveerd. Oj.. Jii seliadn\vi-ijke iMisschen. aan riviei'-

oevei's, vunrnanielijk in iMTgstrekcn : hloeit in Mei en .Inni. Niet inlandsrii.

Tlialkfrum facuin L. — l'i.eli-nü. -ele rnit. ruit. wateirnit. -ele Tlialictnnn. valsche

raliarher. lieelhlad. Iieilhlad. - Ki-. T.. - • iiO- lOO e>[. lioo--: tot de lieldei-ele

kleur der lilnenien dra-en vneral de ni.M'Jdiailen hij. ',. Op voeliti-e weilanden, aan

waterkantvn, op uieeras-rend. verspreid, illeeit in .Inni en Juli.d. verspreid. illiK.it in Jnn

AxEMONK Trn. Anemoon.

Ancinnni' PuhatlUa L. — Paarse anemoon, anemoon, wildemanskruid. — PI. 1,

fiy. :>. — 1.-) tnf 30 cM. lioog; bloemen rechtop; kelkbladeren tweemaal langer dan

de meeldraden. •}\. Op zonnige heuvels, op zand- en heideürnnd Bloeit in April

Anemóne nemot osa L — Bost 1 1 n i n i n .^

anemoon, bosehhmevoet , nu II 1 I ni „ iZP
melkwnrtel. wddbloim —Tl () tn PI '

to^
a lig. 10. — 10—JO (M hoog woitd

stok ; l)loemstelen t enbloemig , kelk w it,

van buiten lo^e zelden geheel lose T[

\H('^"^j" Tn bosschen op bps^lladu^^dp phitspn ^^^ï^Y''^\ —
^/j^^ piaatseliik /(u \hI ni.Hit ni Mnitm ( ^^

Anemóne iiinintci(loulit>\ Gel
Fig. 6. Bosclianemoon.

nenioon

anemoon. — Fi^ 7 — Kelk ^ou(Ueel

stengel slank, 15—30 cM. hoog, (looif,ains met twee bloemen

aan den top. ü). In bosschen, tusschen kieupelhout, ondei hagen

gemeen. Bloeit in April en Mei. -uvi;

HePATICA Du.L. Lcverhloem. Fig. 7. Gele anemoon.

Hepdtica trüoba Gil. — Leverl)loem. — PI. 3, fig. 15. — Slechts 8—15 cM. hoog

;

met niervormige, drielobbige bladeren ; bloemen hemelsblauw, soms rood of wit. ÜJ..

In schaduwi-ijke bosschen van Zuid-Duitschland en Zwitserland, dikwijls in onze

tuinen gekweekt, en dan soms met gevulde bloemen. Nii.'t irdandsch.

Galtiia \j. Dotterbloem.

Ciilfha jxiliisfris L. — Dotterbloem, kleine plomp, kleine plompen, groote gele

waterboterbloem, waterboterbloem. — PI. i2, fig. 7. — 20—30 cM. hoog ; stengel

rechtop of hggend; bladeren rond-hartvormig, glad, glanzend. — Bloemen glanzend,

dooiergeel. ü|. Op vochtige weilanden en aan beken; gemeen. Bloeit van het vroege

voorjaar tot in den zomer.

Troli.ius L. Kogelbloeni.

TróUius eurojjaeus L. — Kogelbloeni. — PI. 2, lig. 8. — 30—60 ciM. hoog; stengel
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Ficj. 1. Hegge-Clematis. Fig. 2. Akeleibladige ruit. Fig. 3. Paarse anemoon.

Fig. 4. Zomer-Adonis. Fig. 5. Muizestaart. Fig. 6. Scherpe boterbloem.





hla.lcivii -.'vr.T.I. met liiiivonni-c lihia.ljcs : kelk ;i;iii ilcn vn,'1 wit. vcnl.M

hkiiiwiiclitig. vn,,nil ;i;iii drii tnp. Q- Als niiki-ui.l tiissclirii liet kdivii : iii Kiimpa

algemeen; hij (iiis hi| Maasliicht en liij Laag Soereii gevdmleii. l'.Kieit van ,kili Idt

September.

l'AKOM.v 'J'rn. PliKnroox.

1'aennia „fprinuli. L. - T,ui,|iin,.ni-n,,s. pinrnn»

:}0- (i(t c.M. Iin,.-; ,1c kiKipiMai .les Wdilclstoks ,m(H

zicli IfOvvn den grnii,| vcriiencii. geven .his liet aan:

zaaddoozen zijn sterk heiiaard. -y,. In .\kidden-.\,z

Europa .sleelits ,,p enkele plaatsen (i'.eiersrlie Alpen. Kaïiii-

tliii') in het wild gevonden: in tninen dikwijls .izekweekl.

vooral met gevulde bloemen.

In onze tuinen wordi-n nng andere [u^achtige aziatische

pioenen gidcweekt. die kleine liuschjes vormen.

ACT.VEA L. Arteil.

Aciaca spinita L. — Actea, aai'dragende Aetea, valsehe

iiieswertel. — Fi.u. Kk — 30—GO cM. hoog; onaangenaam

riekend kruid, naar omler kaal, naar boven Ibehaard, met zeer

groote wortelbladei'en ; de meeste bloeuK^i vormen korte,

eindelingsche, dielite trossen. De langwerpiije. zwarte bessen

zijn giftig. De wortel werd vroeger als sterk aldrijvend middel

gel.iruikt. 0[. l'.loeit in Mei. Is in bossclien up de bei'gen van iVlidden-lüu'opa gemeen.

Familie Berberidaceae Berberisachtigen.

Kruidachtige, nf houti-e, dooruige planten. Meeldraden even tali'ijk als de kroon-

liladeren. De hloenien en de vruehten viirmen lian.nenile trossen. Uver de gematigde

zonen en de bergen der tropen vei'hreid.

lÏERUERis L. Berberis.

Brrhcrix niJ(/iiris T.. — Gewone bei'beris. gemeene berberis, bei'beris. — PI. 3,

lig. 17 a en li. —
•
2

—

3 M. hoog; struik met scherpe doornen aan slanke rechtop-

staande takken. JJIaderen eirond, scherp- en fijn getand ; bessen langwerpig, rood. %.

Over geheel Europa verbreid; in hagen en in tuinen. Bloeit in Mei en Juni. De

bloemen hebben een sterken, eigenaardigen geur ; de bessen worden geconlijt.

Familie Nymphaeaceae. \\'aterlelieachtigen.

Waterplanten. Bloemen afzonderlijk op lange, uit den worstelstok zich verheffende

stelen. De kelkbladeren, meestal 4, gelijken op de buitenste kroonbladeren, maar zijn

uitwendig groen. De vrucht is vleezig, Ijesachtig.

Nv.MPIlAEA L. Waterlelie.

NympMea alba L. — Witte jtlomp, witte plompen, witte pompebloem, waterlelie,

witte waterlelie, witte Avaterkruik, waterroos, meei'blad, meerbladen, pannekoeken. —
Fig. '11 en PI. 1. tig. 18. — De eironde, aan den voet diep-hartvormig-ingesneden



liladcivii. ;ilsme(l(> dr ]iiacliti.iiv. wiltc lilucincii .liijvcii 0|, lid wator van iiwntv

^ ., ,^:^ \vat(Tpias>,-M mi ,li,.|,r sl^nfni. :',. Ov.t nv|„,,,| K,,,,,!,;, vr-

^
/'^^^^ 'J''*''''- '"'"•'' ^''" -'""i tot Au-usfus.

Nn'ilAi; Sm. Gele plomp.

Xnplnn- Inteini, Sin, (iele pinnip, ,-r,Mit,. -el., plomp,

V :
^-'l'' Hnnipni. ;^,.1,.

I
,p,.|,|,„.|n, -cl., walorlclir, -inoir -elo

\f\,
^

1
wal.Tlriir. - l'l. \. li,-. 1(1. ^. !).. hhuleren drijven op het

1';'^
// >) walen dr hlnnneii steken i -li cM. hoven het water uit. In

V\\ U ^ -^ ,L:roo|e waterplassiMi en lane/aani vlietende wateren van ge-

Fig. 11. Witte plomp

Tot de/e familie hel ren ook n,,-: X,/w/.Inhv [jntus h. di. e-vptische loloshloem,
die aan Isis en Osiris -ewijd was. ,-n die in Km'opa alleen -ev len wor.ll in de
heek l'ee/e hij (iroszwardein in Mon-ariie. wier wah-r sleeds ^Ji- ÜO" (

'. warm is:

en Eiirii'ule awa:ó>un, INipp.. ,|e \-ie(oria l!<-ia of kiuiinklijke wahM'lelie van Znid-
Anierika. in IH\)[ door llanke -evonden. en sedert 18iU in euroiiee.sche pkuiten-
Ininen in warme kassen te zien.

Familie Papaveraceae Papaverachtigen.

Melksaphoudende krniden, met afwisselend -eplaatsh' hladeren en alleenshiande.

eindelinesehe. of tol trossen vereeiii-de hloemeii. Kr /ijn L' kelk- en 1 kroonhladeren,
en meestal talrijke meeklraden. De zaaddoos is do.,i-a,ans veelhokki- en openl zich

met poriën of met klep]ien.

l'Al'.AVEK Tril. K/uprons.

I'ujiain IIIii'hiis \. — (ii^nieene klapi'oos, gewoiie kla| Hoos. klaproos, kooriiroos, koorii-

hi'ul. wilde heiil. kank.ihloein. kollebloem, de ruode, papaver, maankop. — l'l. 4,

liy. 2U. — Bekend onkinid tU'v graanvelden, met scharlakenroode bloemen; 30—60
'7 '^\ '-^1 lioog. Bloeit van Mei tot Augustus. O- Artsenijgewas.

Papucvr Homniferum L. — Slaapbol, maankop, klaproos, zwarte
j' heul, [)apaver, gewone papaver. — Fig. 12. — Rechtovereind,

witaclitig groen, 60—90 cM. lioog. Bladeren stengelomvat-

tend; bloernen groot, wit, of bleekviolet, met eene donkere vlek

aan den nagel; doosvrucliten groot en bolvormig. O. Bloeit

^ 111 Juli en Augustus. Deze plant behoort t'liuis in Z.-Europa,

,y doch wordt in Midden-Europa om hare oliehoudende zaden

(
papavei olie) veel verbouwd; en daarenboven in tuinen in

t.ihi)ke, deels gevulde versclieidenheden gekweekt. In Indië

en Egypte wordt uit liet melksap der ingekorven jonge
Vv-^ulF-^^^ doosv luchten liet opium bereid.

('iiELinoNrujf Trn. Gouice.

ig. 12. Slaapbol. „,•,-• , o • ,

< hehdoniKin inajuit L. —• Stinkende gouwe, gouwe, oogen-

klaar, schelkruid. — PI. i, hg. 22. — 30—100 cM. hoog. Een grauw-berijpt kruid.

Stengel bijna onbehaard; hoogere bladeren stengelomvattend ; lagere gesteeld;



Fig. 7. Dotterbloem. Fig, 8. Kogelbloem. Fig. 9. Kerstroos. Fig. 10. Akkernigel

Fig. 11. Akelei. Fig. 12. Veldridderspoor.





lilncllion -nu<1-V(.| ;

.MiiMcllandsrli,. Zee

plaatsen, zunnls l;i

lieggen en iiii-lcn.

iHiliMi liaiiwvdcmi-. O "<'

I ,lr Westkust van Kiimpa

i-ivicicii. lan-s s|MMM'l)aii

aii Mri tot UrtiilHT.

(ll.AirnM Tril. Wmnipapur

iiilip' kusten

r /aii.liye st

e hurrliten ,

aiiUiciiiiit hïfdiw Scop. -— dcli' hoornpapaver, liO(i|-npa[)avcr. — 1'k 't. U'J,. '21. —
30—(•)() cM. Iio.)-;. hl' ].laiit is witachtig-grijsgroen. Stengelliijiia milichaanl ; lihuhTcii

met ilicp liart\(iriiii,u-iii,i;csiicilcii voet; bloem citroengeel; (kinsvriiclit liainvvniiui.i;.

Aan zaïidige kusten, liij '.MenicL liij Daiizi-. in .Mccklenlmr- eii np kalk- eii /.aiHlIiriivels

in Tliiiringen ; een enkele maal ook hij ons in ili' ilniiieii gcvomlon.

Familie Fumariaceae. Duivekervelachtig-en.

Onbehaarde, sappige kiiiiden, met heiliaaldelijk gespleten bladeren, en dikwerf met

een wortelknol. Kelk ^-bladig. vroeg afvallend ; kroon 4-bladig, onregelmatig, grijnzend.

De vrucht is een tweekleppige doosvrnclit, of een eenzadig nootje.

CoüVDALis Vent. Hdtnhlonn.

Citnj'ditli^ h'iti'K I). ('. — txele helmbloem. geelbloemigc lidi

Kig. lii. — Iti—iSO iM. iioog. De bloemen zijn bleek-, doch a

met korte, breede spoor aan haar voet. O- Op steenige

plaatsen in Z.-Europa ; in Midden-Europa verspreid en dik-

wijls op oude muren verwilderd.

Cory'ilalis cdva Schwg. u. K. — Hohvortelige helmbloem,

helmbloem, kippen en haantje. — PI. 5, lig. 'il —^15—^30 cM.

hoog. De wortelknol is hol. De bloemen zijn dofpurper, lila

of wit. Qj.. Europa, in bosschen en . tusschen kreu])elhout.

Bloeitijd April en Mei.

Ff.MARiA Trn. Duirekcrn-l.

ein. iielnibloem. —
leii top zwavelgeel.

Gele lielmbloem.

Fuiiuiria ofpciiialh L. — Gewone duivekervel, gemeene duivekervel, duivekervel,

aardrook, roode remke, grijzekom, duyvencrop, cattenkervel, koegras. — PI. 4, (ig. 23. —
15—30 cM. hoog. Een teeder grijsgroen kruid met purperroode, donker gestij)pelde

bloemen. O- Gemeen op akkers en ruigten door geheel Europa. Bloeit van Mei

tot September.

DiCExN'THA Borlch. Ihtbhchpoor.

Dicctifra spccfdbilis Borkh. — Druipende hartjes, Mariatranen, matroosjes, Adam en

Eva. — Een welbekende sierplant met trossen van hangende, rozeroode bloemen,

waarvan niet één, maar beide kroonblaberen een spoorvormig aanhangsel dragen,

zijn. Trekt men deze twee kroonbladeren uiteen, dan doet de bloem denken aan een

schuitje met een «matroosje" er in : dit gedeelte bestaat weer uit twee «poppetjes"

:

Adam en Eva.

Familie Cruciferae Kruisbloemigen.

Een zeer soortenrijke familie, die ver over den aardbol verspreid is, maar meer

in het noordelijk halü'ond dan in de tropen t'huis behoort. Zij bevat vele onzer



Fis. 14. Witd' koH

invcii siei'plaiifeii,

'II eigenaai'digen.

II niet giftig. —
kidiiiililadcivii ten getale van
,L;riiiil. ilaii cciis in 2 grootere

scIicmIi'ii. i<:r zijn 4 lange en

ilrailni: .Ie iaatstcn zijn soms

/(U klein. (ilniill,|vkrll-rlHM.|. I^lkch' llialril

\iimI1 iiicii slclifs i> i,H'(.|,lra,l<'ii. Viiiclif, ,vn

liiiiw (.|- ccii liaiiwljc.

Rai'IIANLIs Tril. h'a<llj>'.

Raplnniiis sali'nis f,. — Radijs, gewone
lijs. raiiM'iKis. riiincesrli radijszaa.l. tut.

siiaaiisrlic tut. spaansclie , leider. — PL 5,

50—110 (M. hoog. Bladeren liervor-

lïiig ; bloemen lileek-lila. of wit. geaderd. Q.
De plant stamt nit .\zi(\ wordt in Europa in

talrijke verscliciilcnlicdm mtIiohwiL ddcli nok

voel verwilderd aaiinctriineii.

L. A'

^^~'

Brdssira oJnrirn, L. — K(miI. kdelplant. kupkniil. slllitkudl. witle kool (Fig. 14),

lode kool, savovek.ini ( Kig. 17). spniitki.iil ( Kig. 10). .sprnitjes. kappeikonl. kool-

ap linven den vnilld (Ki- IT.). I.neiekunl. kiulknnl. hloemk(H,l (Fi-. IS). -^ PI. o,

: l'fj:. ;50. — ;iO—00 e.\l. hoog. lüaderen liervormig
;

hleenien in een tros of pluim, bleekgeel; kelk-

^ bladeren reclitop, naar binnen gedrukt. 0. Groeit

"^^ in het wild aan de kusten van Z.-Europa, in

JMigilaiid en (lp llelgoland, doch wordt thans in

alle werelddeelen. in allerlei verscheidenheden,

\erbouwd, waarvan de hierbovengenoemde in ons

land de voornaamste zijn.

Brdssira Èapa L. — Raap, raapzaad, zomerraap-

zaad, winterraapzaad, knol, aveelzaad, kool. —

•

Fig. 19. — 30—80 cM. hoog. Lagere bladeren

grasgroen, aan vveerszijden min of meer behaard

;

hoogere blauwgroen, eivormig, diep hartvormig-

stengelomvattend ; kroonbladeren goudgeel. O en 0.
De wilde plant, aan ruigten en rotswanden t'huisbehoorend, werd vei'edeld en wordt

tegenwoordig in 't groot om hare oliehoudende zaden verbouwd.

Brdssica Ndpus L. — Koolzaad, winterkoolzaad, zomerkoolzaad, koolraap onder

den grond, stelen, raapstelen, bladjemoes, kool. — 60—120 cM. hoog. Bladeren

alle blauwgroen, kaal, of de lagere min of meer behaard ; de hoogere langwerpig,

met een breeden, bartvormigen voet stengelomvattend ; bloemen goudgeel. Aan
de stranden van Engeland en Nederland in het wild. Wordt bijna overal in Europa

Koolraap boven den t;r



Fig. 13. Blauwe monnikskap. Fig. 14. Tuinpioen. Fig. 15. Leverbloem.

Fig. 16. Boschanemoon. Fig. 17. Berberis.





voilMiuud. Het zaad l('\nt ^Ic r^Uh' laii-nlic -r/nivrr,l lirkr,,.! mi.lrr ,1,.), iiaain van

luteiitolic: /PPi /ui\ci.' ia,i|H.lic licet liotLToiic. Wat er van .1.' /a.l.ai. iia de uitpfi-

Muu \aii (Ie nhe, ()\eilili|ft. weidt uehiiukt om ei raa|ik()cken\(Mii In-t \. 'e \an te maken.

^

Fig. 10. Spniitkool niet spr

I i'l' i,^>

Fig. 17. Savoj'e kool.

^^

SiNAPis Tm. Moifcrd.

Sindpis arvfhisifi L. — Krodde, herik, kiek, gele kiek, gele merk, robert, mosterd. —
PI. G, lig. 31, — 30—00 cM. hoog. Bladeren eivormig, met tanden van verschillende

o-rootte, de lagere bijna liervormig ; stengel met afstaande stijve hai'en ; bloemen

oeel. O- Een lastig, zeer verbreid onkruid. Bloeit in Juni en Juli.

OUDEMANS, Onze Flora. -



-10

/"^ "//"' 1 — \^ itt

I nuhtvioo]

51 »—7(1 ( \[ lioog

I uil M M I 1-lintet-

II lili zelden

lliuss< lieii \\n

i^ekweekt en

I \\i ki ml is (|( oekweekle

k-\^(lM(k(lMl( l.l(H 1,1(11

ViuirhJon

].. — Miimlilocin. neiiHHMic iimui-liloem,

Ie vk't. -^ l'l. :>, lig. '2(). — nO—50 cM.

r.l;i(lei'en hiiicctvorinig, toe^cspilsi. ^aafraiiilig. niet daartegen aangedrukte haren;

bliM'iiicii gdiidgeek bij de gekweekte verscheidenheid dikwijls inet bruine en rood-

bruine vlaiinnen, tluweelachtig ; de liauwen saamgednikt. Wild op rotsen in Zuid-

Eiiru[Ki. I'rankrijk, Engeland en langs den Rijn; ook in ons land. doch vrij zeldzaam,

op oude muren. Veel gekweekt in tuinen. 0-\. lüoeit in Mei en Juni.

r.AIillAÜAEA R-Br. Whitrrh

Barharam vuli/dris II. I!r. — Gewone winterkers. winterkers. Barliarakriiid, gewoon
Barbarakruid, gemeen Barbarakruid. — PI. 5, lig. 27. — 30—60 cM. hoog. Stengel

rechtstandig, met afstaande takken ; bladeren meestal veêrspletig, liervormig, met
eene groote eindlob ; bloemen klein, helder geel. De talrijke rechtopstaande bauwen
trosvorinig-vereenigd. O. Op vochtige plaatsen, aan liagen, langs wegen, over geheel

Europa verbreid. Bloeit van Mei tot .Tuli.

Erysi.mum L. iSti-cnraket.

Erii'shimiii clninint/ioi'ilrs L. — Violierachtige steenraket, wilde dragon, steenraket,

groote wilde kers, kleine knopkiek. — PI. 7, (ig. 37. — 30—(iO cM. hoog. Bladeren

langwerpig tot lancetvormig, met drietakkige haren bezet, en daardoor, evenals de

stengel, ruw. Bloemen dooiergeel ; bauwen bijna vierkant, een weinig afstaand. O-
Op akkers en aan rivieroevers zeer verbreid. Bloeit van Mei tot in ilen herfst.

NastL'RTIU.m R. Br. Waterkers.

]^af<fiirtiHiH ofpciiii'ilr H. Br. — Gemeene waterkers, gewone waterkers, waterskers. —
PI. 5, lig. 28. — Stengel stei'k vertakt, kruipend, of in het water drijvend ; bladeren

geveerd, met een gewoonlijk grootere en ronde eindslip ; bloemen klein, wit ; helm-

knoppen geel. tJj. hl bronnen en in beken, bijna door geheel Europa. Bloeit van

Juni tot September. Het smakelijke, prikkelende gewas wordt ais voorjaars-sla

gegeten.



•Fig. 18. Waterlelie. Fig. 19. Gele plomp. Fig. 20. Gemeene klaproos, Fig. 21. Gele

hoornpapaver. Fig. 22. Stinkende gouwe. Fig. 23. Gewone duivekervel.





In.ti I! lil \kln \ ll.l Wltulds
, ,m ti|_,l,.l hlld

Fi- t-l.

,(ie l)iP((l Dl kh iiK lil(

1 st. el '1 /Mi \, il \(

Fig 21 Akkei wateilu

. I I.Hil n,i M. Iiih I

,,„s NmI n, /ll.lMI_( Ml l.t

ailltl_i -IMl Imi

\ , lintmni n„plnl mn W i'.i —
IWMvli, litui witukii- w il(

!-

I i_ '11 - ">it Itin ( M.

hout, Sten^d met uitlmipeis lu

het Wcitei opgeblazen en hol Jlla-

(leien langweipig tot lancetvounig:

(Ie lageie lieivoimig mge'sneden.

Bloemen geel 4 In stilstaande

wati itn en op natte weilanden iloor

^LllPLlElnopl Uloeitijd Mei tot lull.

SlSYMBiaUM L. Ilnlrt.

Fig. 22. Tweeslachti
waterkers.

Sisu'iMum AlUuna Scop. - Look zonder look, lookmket. raket. - 1 1. U hg. 3o -
30-100 c.M hu Rechtstandig; lagere bladeren lang-, hoogere kortgesteeld

;

bloe-

men wit. De bhuïeren geven, gewi^even. een knoOookgem' van zich. O- In kreupel-

boschjes, aan hagen, op scbaduwri.ike plaatsen, door geheel Europa zeer gemeen.

Bloeit in Mei en Juni.

Dill, Torriikrii/fl.TlRRlTI

kruid, niibehaard torenkruid. — Fig. !23. — 15—30 cM.

zijn ruw en met korte stervormige haartjes bezet; de
•Itis (jlabra F. — Toren

Alle deelen dezer plant ,..j>. -~-

bladeren zijn getand, de lagere ellip-

tisch, de hoogere langwerpig, stengel-

onnattend Bloemen klein, geelwit;

bauwen afstaand-gekromd. ©. Inheu-

\ehge stieken, aan rotsen en op ruinen,

m Midden-Europa wijd verbreid, maar

niet oveial gemeen. Bloeit in Mei en

luni hl ons land vrij zeldzaam.

' V'RABiS T^. Srheefkelk.

aJiis hirsiitii'^^cop. — Ruige scheef-

tui lenkruid, scheetlcelk, — Fig.

_ 15—60 cM. hoog. Ruwharig,

evenals de vorige soort. De oortjes

der i-eclitopstaande stengelbladeren

afstaand. De liauwen rechtovereind. S en % Op heuvels en rotsen door Europa

zeer verbreid. In Nederland algemeen op grazigen, beschaduwden zandgrond, in de

duinen, in bosschen en op muren. Bloeit in Mei en .Fuiii.

Fig. 23. Torenkruid. Fig. 24. Kuige scheefkelk.



Cardamine L. Vrl,Jh-c

15 Pinksteibloem

II Wit il

I l'lll

1 iMMtsl

il II (is lil

lt( IMOdi — 1 lo ^
.0 M liooji stengel ^^

I Im I I hlikioonhlaadies

ImmiimI lin_i I lm de kelk 3| Op
Al il III l( II /( I iLi meen Vi)iil

Md

)EM \ll\ I 1 UI hl if,l

Duit UI I jiiinit( I nik — 1 inilwiii [i

t(l At.ililuli-,! tinihMHtel l'l '> \
IV "2') — 50 ()() lM Ihio^ r)( witte Wditdstok /u/ii^-

voiinii^, steni,el 3- tot j-blci(l% hlidcitn ifwissil^ml dt

lageie geveeid, de bloemen wit, of bleek-lil i lïj- In bosst htn

op bei gen Bloeitijd Vpiil, Mli Niet inlaiidstli

C'RAMliE L. Zrrl.rml.

1 it,' 2b /eekooi

('raiiihr iii,n;'tim,i L. Zeekucl. - Kig. t>(). — Üd tiO c.M. I

uit nitloopiTs. di(! uit een dikken, knoestigen wditclstu

groenblauw', vleezig, bocbtig-getand, onbebaani

't strand der Noord- en Oostzeeën. Bloeit in Mei

als smakelijke groente genuttigd. Niet inlandseb.

Stengrls niistijgei

ts|,ru'itcii. lUadeir

Inciiieii wit. Vrij zeld/aaiii aa

.liiiii. De jniige bladeren wurdt

LUNAHIA Ti'in. Muanriool.

Liuiariii irdiviva F.. — Maanviool. — PI. (i. fig. :\± — 30— 100 cIM. boog. Met

gestoelde, bartvormige, dubbel- en sjjitsgezaagde bladeren. Bloemen lila, welriekend.

%. Jn vochtige bosscben van Midden-Europa. Bloeit in Mei en Juni. Niet inlandsch.

Lundria biénnis Mnch. — Judaspenning. — Bekend om bare paarse, of witte

bloemen, en haar aan de plant achterblijvende, glanzige tusschenscliotten der

hauwtjes. Zuid-Duitschland. Wordt veel in tuinen gekweekt.

Alyssum L. Schildzaad.

Ahj'ssum mantdnum L. — Bergschildzaad, scliildzaad. — PI. 6, fig. 33. — 10—25 cM.

hoog. Stengel naar onder houtig ; bladeren grijs, lancetvormig ; de lagere omgekeerd-

eivormig ; bloemen goudgeel. i5|. Aan rotsen, in geheel Europa, liier en daar tamelijk

zeldzaam. Werd ook een paar malen in ons land gevonden. Bloeit van Mei tot September.



Fig. 24. Holwortelige helmbloem. Fig. 25. Radijs. Fig. 26. Muurbloem.

Fig. 27. Gewone winterkers. Fig. 28. Gewone waterkers. Fig. 29. Tandwortel.
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.
'21. — ü— 10

nn L. Kclk-s.-liiMza;i.i. Mk>\
,

M. Iioüg. Ecu houti- iilaiitje. L'.ladcroii

versmald ; kroonbladeren klein, bleek

geel. O- 0\) hoogen, weinig begroeiden

zandgrond, en daar ^

van Mei tot Scptciiiln

I sriiild

1 lan-Av

veel. Jtloeit

Fig 27. Kelk-schildzaafl.

de boogere niet

en woesten grond

niet bij ons. Bloeit

Fig. 28. Gewone luittentut,

dd<ers

bonwd. docli

Camei.ina (Vntz. HufteiifHt.

CameUna sativa l'rntz. — Gewone

nttentnt, buttentut, onbebaarde but-

tentut, deder, dodder, vlasdodder,

karmil, kremil, gekkenzaad.— Fig. 28—
30—60 cM. hoog. Stengel niet of weinig

vertakt; de lagere bladeren gesteeld,

litse oortjes stengelomvattend. Bloemen bleekgeel. O- <'l'

dgemeen. Wordt dikwijls om de olierijke zaden

n Juni en Juli.

Draba \u. Vroegelmj.

Drahii renia L. — Voorjaars-vroegeling, vroegeling, bongerbloenipji'. — l'l. li, lig. 34. —
Slechts .j—10 cil. hoog. Bladeren tot een wortelrozet vereenigd: blocnipjos wit. O-

Aan akkerranden, op muren, op steenige plaatsen, door geheel Europa gemeen.

Bij ons veel op zand- en heigrond. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar, tot Ai)ril.

CocnLEAHiA Trn. Lepelblad.

Cochledria officindlis L. — Gewoon lepelblad, lepelblad. — 15—20 cM. hoog. —
Sappng kruid; lagere bladeren gesteeld, breed-hartvormig ; hoogere eivormig, getand;

bloemen wit. G'- Aan de kusten van Nooi'd- en West-Europa, veider aan zout-

bronnen in ÏMidden-Europa. Wordt in de artsenijbereidkunde gebruikt. Bloeit in

Mei en Juni.

Cochledria Armordda L. — Mierik, mierikwortel, peperwortel, meerradijs. — Fig. 29. —
^At-'? 00—100 cM. hoog. Wortelbladeren lang-

gesteeld, getand. De kleine, witte bloemen

behooren tot eene rijkvertakte pluim. De

wortel is lang en dik. %. Oorspronkelijk in

Zuid-Europa te huis, is de mierik lang-

zamerhand over geheel Europa verbouwd

geworden , en overal verwilderd. De

wortel smaakt peperachtig, heet. Bloeitijd

Juni en Juli.

LeI'IDUM L. Knudkers.

Lepidium campéstre R. Br. — Veld-kruid-

kers, veldkers, boerekers, kers, zachtharige

kers. — Fig. 30 — 15—30 cM. hoog.
-r 111 1

• X Fig. 30. Veld-kruidkers.
Lagere bladeren langwerpig, met ver-

smalden voet; boogere getand, stengelomvattend. Bloempjes wit. ;^. Op liraakliggende

en bebouwde akkers, gemeen. Bloeit in Juni en Juli.
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Lfphlliau satii



Fig. 30. Kool. Fig. 31. Krodde. Fig. 32. Maanviooi. rig. oo. oirybcr

Fig. 34. Voorjaarsvroegeling. Fig. 35. Look zonder look.
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beliouiviKl. Kelk .Vhladcii- : kiwm .V. zelden 3-bladeri,u; : ineeldiadeii talrijk. Vele

hebben fraaie bluenieii, enkele scheiden eene welriekende hars al'.

Helianïhemum Trn. Zoi/iirkniid.

Hf'I/ilniJiiiinnii nih/cirr (iai'rtii. — (ieslipiielil /(inneki'nid, gewoon zonnekruid,

gemeen /.(innckrnid. znnn.'ki'ui.l. - l'l. 7. li- lo. — Slcn-ej kruipend, slank, 20—30 cM.

laii-. hniili- nicl (•(•ii|ari,L;r. kriii|KMi.lc m ,,|,stiip-iidi' blnrisldigels. Bladeren lang-

\vcr|iig-i'ivnriiiig. illiirnicii \viiil-iii1,i;('s|ircid. gdiidLiri-l. -',
.
Op licidi'ii en aaii zonnige

hoschrand.'ii bijna duur grh(''cl Kuropa algemeen, hi uns land alleen bij Maastricht

en in Staats-Vlaanilei-cn gevonden, .luni tot Angustus.

ramilie Resedaceae. Resedaachtigen.

Kruiden met kleine bluenicn, meest alle in de Middellandsehe-Zee-streek t'liuis

beliooi'end.

Reseda L. Reseda,

Rcmia hitea L. — Gele Reseda. — PI. 7, fig. 41. — 30—50 cM. hoog. Stengel

vertakt; middelste bladeren dubbel-veêi'spletig ; hoogere driespletig ; kelk G-deelig;

bloemen groengeel. tut lange trossen behoorend. O. Aan wegen en steenige henvels

in Zuid- en Middcn-l<]nropa, ook bij ons vrij algemeen. Bloeit in Juli en Augustus.

Reseda odorcita L. — Welriekende Reseda. — Bekende sierplant uit Noord-Af'rika.

Familie Violaceae. Vioolachtigen.

Kiiiiden en struiken met verspreide, enkelvoudige bladeren en groote steun-

bladeren. ijloemen okselstandig, langgesteeld.

Viola L. Viooltje.

Viola odorcita L. — Welriekend viooltje, viooltje, viool, nachtviool, blauwe viool,

tamme blauwe viooltje, stijfmoertje. — PI. 8, fig. 42. — 8—10 cM. hoog. Bladeren

breed-eivormig, met hartvormigen voet; bloemen violet, zelden rood of wit. %. Door

geheel Europa, op weilanden, langs boschranden, enz. algemeen. Bloeit van Maart tot Mei.

Viola canina L. — Hondsviooltje, viooltje, viool. — Gelijkt op 't welriekend viooltje,

doch is gewoonlijk hooger (tot 30 cM.). Bloemen bleekblauw, reukeloos. Door geheel

Europa in bosschen en op weilanden. Bloeit van April tot Juni.

Viola tricolor L. — Driekleurig viooltje, viooltje, viool, violet, wild viooltje, wilde

pensee, drievuldigheidsbloempje, grilkijker, grilkieker. — PI. 8, fig. 43. — Stengel

opstijgend, of reclitstandig ; lagere bladeren hart-eivormig ; hoogere langwerpig-lancet-

vormig. Bloemen driekleurig (violet, geel en wit), maar zóó, dat nu eens de eene,

en dan weder de andere kleur de oveihand heeft, of ook wel in diepte van tint

verschilt. Ook kunnen eene of twee der kleuren ontbreken. Door geheel Europa op

bebouwden en onbebouwden grond, op zonnige heuvels, enz., gemeen. O- Deze

soort is de stamvorm der ontelbare, prachtige verscheidenheden der tuinviolen en

pensees. Bloeit van het voorjaar tot in den herfst.

Familie Droseraceae Zonnedauwachtigen.

Kruiden met eene wortelrozet van langgesteelde, met roode, gesteelde kliertjes

bezette bladeren. Eene kleine, uit slechts weinige geslachten bestaande familie.



DüOSEKA L. Zoiuirihnnv.

Drnsrra rohni,li/nlla L. — Rnii.llihnli-c /,.,iinr,l;ni\v. /.(.iiurdiiiiw. vii(-viiv;uio-ertje,

niecrkniid. - l'l. S, li- M, -, |o_t>(l c.M. hn,,-, l;i,„-islcn-rl ivclif,,),. ^J- tot 'wnaal

langer dan de lang^esd'cldi'. hijiKi cirKrlidiHlc hl:idcicii. die aan den r;iiid en aan de

l)ovenzijde met gesteeldc kliciijcs hczd /ijn. i:iiM'ni|i|cs wil, sicilils in dr niidd;n;uivn

geopend. Oi. Op nicci-assigen rn n|, vcrnacliligen gnmd in Noord- en Middm-
Eurepa. I'.lncit in .Inli en Angnsfiis.

Familie Polygalaceae Kruisl)loemachtigen.

Krniden en stinikcn. die, over de gohoolr Aarde vei-l)ivid, in Knropa slechts .loor

d.' kruisl.locni \vi1r-en\vo.,rdi,ijd /ijn. l»o i)l,.,.nion gclijkon op dir iU'V Vlind.Thloo-

uiigen: de l)cide zwaarden zijn eeliler kelk-, gem kro.mhiadei-en.

l'OI.V'GALA 1.. Kniishhuiii.

PohOl



Fig. 36. Gewone nachtviool. Fig. 37. Wilde dragon. Fig. 38. Bittere veldker

Fig. 39. Boerekers. Fig. 40. Gewoon zonnekruid. Fig. 41. Gele Reseda.
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Gypsüpiiila L. Gdffrhieng.

Op

Bloc a .Il

M.

Diiiri

i.l-i 1,



IS

kofkshioom. kn,.knoksl)looiii.—

ikt. kIcViM-i-. \)r Wcini-r 'nlnrli

llzicl|-saVnM,ls,'llZI|il wllirkcl

. ()|, akk.Ms. aiiii l.nschiaiHb

Pk'.), li- :.i.—

.k D.'kirvcligc

II. Iia-cn. door

— Pk II. U<x. :ü. —
lilrliaivn,li,|i(lM.zc1.

^vikiiiilcii. inlMissclicn.

I .liiiii lilt Schk'iiibci-.

L,/rlniis rrsprrUim Silitli. — Avdmk

Stcn-vl 30—(10 cM. kiHi- srliaars \

kis tweoassii;- liijsrliri'lll. zijn wil. i)|

ki'lk zwvll. al 'rii|irii(l. civi.i'iiiio ,

Kmoiia wijd vriliivid: likiuit van .Mei tnt S,'|it,aiilM.|-.

I.lirhnis ,liin-wi Silith. — l)a--kneknck.sljluLUii. küukuekshliHMii

i")-'-'.)!) (•.\k li-in-, — Stcii-vkliladnv]). Iikiemstelen en kelk mrl za

een weini- kk'Wii-. P.lucni.'ii in,„k ivnkoloos. -ij. In suclili-r

aan slootkanten en rivieroevers, liijna (ivcral ^eineen. P.IihmI va

Aghostkm.ma L. BoUl.ril-.

A.iinstnnim, (riflno/o L — V>iMi lik,

aOlKHM lieiil, lik linMnl link dolik,

nu. IM I
k.inmn.ns ^ 1 ^ 38 —

(ld- 1(1(1 , M Ikmu I!m ht^l inili!.,. met

ol s, hl n-> M 11 ikl, slin^( 1 /uht- en

VMtlini_ Üln.nitn leiikdous. Ik ht

puipeiiood O Tnssihen het kooin.

dooi geheel Euiopa veibieid. Bloeit

Juni en Juli. De /aden zijn giftig.

Alsixe Whlnlig. He<i<jeh-uhl.

Ahhif fenuifólia ^VIllnbg. — Hegge-

kmid, dunliladige Alsine. — Fig. 39.

—

5—10 cM. hoog. Bladeren priemvor-

niig ; stengel onbehaard, sterk vertakt

;

bloempjes wit. O- Op steenige plaat-

sen , zandige akkers, op muren ; Zuid- en Midden-Em'opa ; bij ons vrij zeldzaam. Bloeit

in JuU en Augustus.

MOEHRINGIA L. MoehfiHfjkl.

Moelirhir/id fn'nérvia Clairv. — Moch-

ringia, drienervige Moehringia, zand-

kruid, drienervig zandkruid. — Fig.

10. — 15—30 cM. hoog. Stengel sterk

vertakt, kruipend of uitgespreid en

daarna opstijgend ;
bladei'en gesteeld,

eirond, toegespitst. Këlkl;)Iaderen toe-

gespitst, scherppuntig, drienervig. Bloe-

men wit. O- In de schaduw van

bosschen, kreupelhout en liagen ; bijna

overal gemeen. Bloeit in Mei .en Juni.

Fig. 38. Bolderik. \g. -.iO. Ilegtfukriiid.

HOLOSTEUM L. Heelheen.

Fig. 40. Moehriiigia. 41 Hedbecn

Holósteum umbellafinn L. — Heel-

heen, schermdragend heelbeen, schermbloemige heelbeen.

Blauwgrijs ; stengel reeds van den beginne in vele opstijgende takken verdeeld ; bla-

-20 (M. hoof



Fig. 42. Welriekend viooltje. Fig, 43. Driekleurig viooltje. Fig. 44. Rondbladige zonne-

dauw. Fig. 45. Gewone kruisbloem. Fig. 46. Karthuizer anjelier. Fig. 47. Prach-

tige anjelier.
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ilcivti /.ittiii.l. lan-\\vi|M^-cii- 1: \Anruu

wogen; door gclioul Miildeu-Eiiropa gfiiRM

wil. O- lil /andsdvkni. (,p

r.loeil van -Maiiil lot .Mei.

Cerastium 1.. Hoonihlocm.

('n;hfuiiH arrnm L. — Akkei'-liO(K-iil)l(ieni. liO(,rnl)l(ie!ii. — l'l. 1». lig. T^l — 10—tiUeM.
liodg. Stengel reeds van den beginne sterk vertakt, nii't lijn-lancetvurniige bladeren

;

bloeitakken opstijgend. De groote bloemen zijn wit en vormen losse trossen. %. Op
dioge beuvels, aan wegen, op ruigten, overal gemeen. Bloeit van April tot in den herfst.

Vrft'istiuiii i/Iomenifinii TImill. — J'.undelliloemige hoornbloem, lioornbloem —
JMg. i>J. — 10—30 cM. hoog. Met een vlukkig baarkleed bezet, mm oi meer kleveng,

reeds van den beginne vertakt; stengel opstijgend. Bloemen

wit, meestal korter dan de gi-oene kelkblaadjes. Doosvrucht

tweemaal langer dan de kelk. O. Gemeen op akkers en aan ^

wegen. Bloeit van Mei tut in den herfst.

Stellaria L. Stcrreiiiinir.

Stelldria HnlóMeu L. — (Tronlbldcmigc stei'remuur, groote

sterreiiiiuir, sterremuur, stermuur. — l'l. 10, lig. 54 — 15—3ü

e.M. Imng. Oiibehaard, met een kruii)enden worstelstok en

(i\ei'eindstaande, vierkante stengels. Bladeren lancetvormig,

langs den rand en op de middennerf ruw; kroonbladeren wit

in het midden gespleten, bijna tweemaal langer dan de kelk-

bladeren. %. In bosschen, kreupelbosschen en hagen ; dooi

geheel Europa gemeen. Bloeit in April en Mei.

Stellaria média Vill. — Gewone sterremuur', sterremuur.

witte muur, gewone muur, gemeene muur, vogelmier, muurt,

muur, murik, mier, erf, vogelkruid, hoenderbeet. — Fig. 43. — 10—30 cM. lang,

steik \ertakt. onbehaard, met uitzondering van ééne rij haren langs den

stengel. Bladeren eivormig, toegespitst.

Bloempjes wit. O- Op akkers, op puin,

aan wegen. Door geheel Europa een

zeer algemeen voorkomend onkiuid

Stellaria némorum L. — Boscli-stei-

remuur, sterremuur, bosch-muui , ^\ ilde

rogge. — Fig. 44. — 30—00 .M

hoog. Stengel rond, slap, op'^tijgend,

naar boven wijd-gevorkt. en. evenals

de bladeren, fijn-behaaid. JJladeren

eirond, toegespitst ; de lagen' lang-

gesteeld ; de hoogere zittend. Bloem-

bladeren tweemaal langer dan de

kelk. %. Op vochtige, beschaduwde ^'g- **• Bosch-sterremuuv.

plaatsen, vooral in bosschen ; door gelieel Europa ; niet algemeen. Bloeit in Mei en Juni.

43. Witte

Si'ERGüLA L. Spurrie.

Spcriiula arvénsis L. — Gewone spurrie, spui'i'ie, tamme spurrie, reuzenspurrie.
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wilde siuuTic, strikkcl. \val(M-al. watci-vil. — IT)—itO c.M. Ihm,-. Stcii-vl icrlitstaiidi-.

üf opstijgend. Uladereii iii kransen, aan ile (inilei/ijile neuineld ; krennhladei-ei l;c-

leel<l; bloemen na den Moei naar lieneden -eiichl. 0|) lie-

ï% ©s9"Y P^ bouwde en md.ebunw.le akkers. ve.Hal e], zan.l-ren.l al-emeen :

^V o^Vl /\ '•"""• yfl""''! l'^iii'M':': ^^""l' biel- en daar als veevuedei' vei-
^ boUWd. O- April tet Oelnher.

Familie Lmaceae Vlasachtij^cn.

Kruiden en slrnikeii inel re^elniali.L!.' blnemen. blijvende

kelken, S- (d- l(»-lHikki-e ,i,M,s\ rnebleii en smalle, yaalrandige

ladeien. Over de gebeele Aarde versjavid.

LiMM l.. Vlas.

l/niiim usitiilissimum L. — Gewi vlas. vlas, lijnzaad. —
Y V\. 10, lig. 5.^ — ;!()-(,(! eM. I g. Slaiiki'. sierlijke planl met

Fi„' 4^1 (.en om -.pii

. eindelingsehe I iloeiwij/.i'li. /aaddn.izen

) vi'rbduwde iilaiib Uil hel zaad wordllioliond O \U<me(n .mi den vezel (li

lijnolie gcwomHii illi» il in .luni en .liili.

Linum (alhaihiHin I. — l'mgeervlas. vlas. — Kig. 'ili. — Sierlijk |ilanl|e mei

diaaddunncn, h i lilepslaanden. slerk vertakleii slengel en kleine, kriiiswijsslaaiiili'

)iaderen. Üloenieii klein. \vil. Q. Ddor ,-elieel Kiinipa

gemeen: op zandige heuvels en droge weilanden, illoeii van

.kini tot Augustus.

Radioi.A Gm. ILun-hnml.

Radlohi ÜHoidcs (ini. — Haurkruid, duizeii<lgraan, gemeen

dnizendgraan. — JMg. 'i7. — Sleebts 2—5 cM. hoog. Een

leerplanlje met liaardiinnen. slerk vertakten stengel. Blaadjes

eivormig, kiaiiswijs. liloempjes wil. Kelk vierdeelig. Q. Door

geheel Europa algemeen ; op vochtige, zandige plaatsen. lÜoeit

van Juli tot Augustus.

Fig. 46. Piivgo
Familie Tiliaceae. Lindeachtii'^en.

Een groote familie, waarvan de meeste soort<Mi onder de
awa's»!^^

keerkringen te Imis behooren. De soorten dei- gemaligdi' Inehl- v^J^^S^

streek zijn meestalaanzienlijke boomeii. liinemen met falrijki' {s^^èT^

meeldraden. Kelk vroeg afvallend. Zaden in luii'de, droge, ge- _^
sloten vruchten. ^M^^J-^^ \^mi

TnjA L. Linrh'.
V\g. 47. Ihuniiiiiiil.

Tilia c/niin/ifnllu Khrli. — Grootlikidige linde, linde. -

18—30 M. boog. Bereikt soms den ouderdonx van 800 jaren. Bladeren aan de onderzijde

zachtharig, in de hoeken der nerven met witte haarbundels, liclitgroen. Bijscher-

men 2- tot 5-bloemig, liangend. Nootjes kantig, met houtige schaal. Kroonbladeren



Fig. 48. Gaffelsteng, Fig. 49. Zeepkruid. Fig. 50. Echte koekoeksbloem. Fig. 5 1 .Avond-

koekoeksbloem. Fig. 52. Dagkoekoeksbloem. Fig. 53. Akkeihoornbloem.
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licht-vcl. -V In ImisscIicii: ddur -cliccl luircijia: vaak aaii,i;v|ilanf. lilocil in .Imii.

TilUi i„irrif,;iia hllirli. -- Klt'inlihulige linde, linde. — i'l. U», lig. 50. — 18—24 M.

Iiud.i;. — Kan cvcniviis SOO jaar nud worden. Bladeren aan weerszijden onbehaard,

aan (Ie (indcr/.ijdr hlauw-Tdcii. in de hoeken der nerven met roestkleurige haarbun-

dels. lüjsciHTiiirn T.- l,,l
' '.(-iiloeniig. Nootjes slcnii-kanli-. dnnwandig. Kroonbladeren

geelwit. l\. In liiisscheii : vaak aangeplant. Duor gclieri Kuroi)a gemeen. Bloeit

'iu .Inni en .liili.

Het li.iiit d(T linden is wit en week en wordt voor snijwerk -vbi nikt: het verkoolde

h(int. ii<,ntsk(M,l. wordt -chriiikt (lUi er mee te leekenen en hij de liiiskruitfabrikatie.

LindchkirM-niliire is rci'i hckend zwecldrijvend volksnnddd.

Familie Malvaceae. Malveachtii^en.

Krulden en slrnikcn. Kenc -roclc iiunilie, waarvan de sodrlen voornamelijk in

warme gewcsicn Irvi^n. Velr zijn sierplanten. Kelk .Vspletig. hlijvend. Meeldraden

tot een buis veigiueid.

MalVA L. KaKxjr^kruiil.

— (hoof kaasji'skruid. kaasjeskrnid, groofe nialowe. malowe,

. kccsjeshloem. — I'l. 10, fig. 57. — 25-^100 r.M. hoog. Ver-

de (it opstijgende, ruwharige stengels. Bladeren langgesteeld.

Kroonbladeren roze met donkerder aderen, 3-maal langer

I' geheel Kuropa : op ruige plaatsen en aan wegen. Bloeit

Malni sifJn'sfrl^ J.

maluwe, kaasjeshkiei

scheidene ued('rligg(

breed, met 5 tut 7 !

dan de kelk O iliji

van Juh tot ^c |ih mhi i

Malva n<h/i,ns '[, — KI, ni kaasji skund, kaasjeskruid, gemeene malowe, malowe,

^aasiesbloem, keesjebbloem. — Fig. 48. — 15—30 cM. lang.

Stengel nedei liggend, lang- en ruwharig. Bladeren lang-

üesteeld, londachtig, met 5 tot 7 korte, gekartelde lobben.

Kioonbladeien bleekioze, bijna wit, 2-maal langer dan de

kelk. O- In Midden- en Zuid-Europa wijd verbreid; aan

wegen, luigten. zelts op muren. Bloeit van Juli tot

Septembei

.

"v v O '^
-^

maluwe, ^ewon

AllH-VhA L He ^Y.

. '^

^
AUhiii(( nffidiialis L. — Gewone

/'-;7l
hl i'in-1. Im I uisl. eemeene heemst. — \

I u 'i') — 1
— 1.25 M. hoog.

!!, ( lifst indi_ st( n^el methaarvlok-

k( II Im /( I hl ideiengesteeld, beider-

/i|ds iliiwi ( Hl II jn, onduidelijk 5-lob-

biy ,
kiüonhladeien bleekioze, met gioot, bloemen tot een

eindelingschen tios veieemgd. %. Aan slooten en op vochtige

weilanden met zilten bodem ; in Midden-Europa niet algemeen,

maar wel in de landen, die aan de Middellandsche Zee gele-

gen zijn. AVordt hier en daar als artsenei-gewas verbouwd. Bloeit in Juli en Augustus.

Althaea rósea L. — Stokroos. — Evenals de vorige, maar met grootere bloemen.

Sierplant uit Klein-Azië. Kroonbladeren van roze tot purpei'.

Fig. 49. Gewone heemst.



Familie Aurantiaceae Oranieachtii'cn.

Altijdgrocnc wtnnki'ii vu hn

yekwcckt. uiliiiunti'iMl iU>nr h

vi'uclilou (cilmriieii. siiKi;is;i|iiii'

trupiscli Azii'. iiiliecniscli, iii Zuid-Kiii'opa

liu' liMif. wfliiekinidc blueiiicu ei] sajipi^c

,1:JH.|S).

L. Clfroni.

ClfrNs iiin/lni [,. — ('itriM'ii. — PL 10, lig. 58. — ;5— 15 Ai. hoog. lUoeit bijmi het

gehccle ja;ir flnor. Zuiil-Eiiniiia. — De voornaamste verscheidenheden dezer soort

zijn: ('ltn<.< mriHni i/ri/HÜni Risso. de eclite citroen of cedraat. niet wj-attige. dikke schil

en llaiiw. zuur sap ; < 'itni.

de vorige: Citni^ mniin, I.

afgepkitte vriulifdi mei

troen van ilen handck mm

de liniet. bijna iH-lvorniig.

ritrii.< Aunhiflidii l„ — Uranjeapiie

versclieideiilicdcii zijii : Citni>^ Aurunfiii

aiipek met Zdcl-zunr.

met veel ginnteiv Vl'liclllcn (kui

ni(^ilMvrv(iriiiigvoraan de puien

limnniim IÜsm). de hliKien (,f ,a-

s;i|i : atnis )ii,;ii,;i limrthi liisso.

lilir srhil : Citrus mnlka lil

l;idde srliil en zcm' zuur s:

( llauw. zoet oï l)itter sap.

- (•>— 10 M. hoog. De vuniiiaaniste dor 150

iih/<iri.<, de iiittere (iranjiMpprl ; fitnis Aiirdn-

ieap[iel; Cilnis Aunuitiinii shiriisis lÜssu. de siiiaas-

Z(iel-zuur. y.i-i'i smakelijk sap: ('ifriis Aiin'nilluui hirrocluhitica lÜsso. de

anje van .lericlio. met bloedrood vleesch, zeer zoet.

Citrus iióhilis L. — .Mandai-ijn.

Cilrus Llcruiiuhia L. — l'oni[ielnioes.

Familie Geraniaceae. Ooievaarsbekachtisjcn.

Kruiden, in de warmere gewesten sti'uiken ; over de geheele Aarde verbreid.

Meestal met klierharen bezet, die (^ene aiomatische olie afscheiden, liloemen regel-

matig; vruclit een 5deelige splitvrucht. i'iat'hlige. buiteulandsche soorten (Pelar-

goniums) worden in tuinen gekweekt.

Geranium L. Oulrmarsbck.

Grniniiiiii /inifi'iisc L. — üeemd-ooievaarsbek, beemd-

.^ geranium, oeievaarshek. — i'1. 10, lig. 59. — Stengel reclit-

standig, vertakt. Ixivenaan met Idierharen bezet. De groote,

blauwe bloemen slaan twee aan twee op éen steel. 2j. Op
weilanden; in Midden- en Zuid-Europa; zeer gemeen. Bloeit

van Juli tot Augustus.

divrhiium i^anr/niiinnn L. — üioedroode ooievaarsbek, ooie-

\a;ir>liek. — Fig. 5t). Stengels talrijk, nederliggend, of

opslijgend, met afstaande klierharen bezet. Bladeren diep

bM^^ 7-deelig; bloemen purperrood, afzonderlijk, op lange stelen.

In den herfst wordt de geheele plant bloedrood. Op zonnige

^''"onfevarS™'''^''
heuvels en in droge bosschen van ï\Iidden- en Zuid-Europa,

wijd verbreid, lu ons land slechts een paar maal gevonden. Ü|.

Bloeit van Juni tot Augustus.

Geninium Robertidmm L. — Stinkende ooievaarsbek, robbertskruid, roode ooievaars-

bek, ooievaarsbek. — PI. 11, lig. 00. — 25—60 cM. hoog. Rechtstandig, wijd vertakt.
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vuk. Zij is S|, cl \vit1(' liurciiliezet,

licliti-odil. twee aan

rluuluwrijke plaatsen
„„al in den lieilst. min of men- ronil. lUoen

st,>el. O. In vorliti-c l.nssrlien. op steenige

(Idor geheel Europa. T.locit van Juni tot October.

EROoajr T/Flérit. L'cif/crshck.

Kin,hinii cinifih-iiiin l/lh'Mit. — Gemeene reigersbek, rei-

(.|sb,-k. kiaanlials. - Fig. .'.1. — Stengel 15-30 cM. lang,

riliMliüüiMnK iiiwiiaiig. niel een eindelingscb scherm van

10 h( hl pi npci( '11 bloemen : bladeren veerspletig tot veer-

,/ (U'ehg. O '>f' vi-. Op bebouwden grond, droge weilanden en

/xuuirge plaatsen ; kiijna door geheel Europa gemeen. Bloeit

van April tot October.

-r\ Familie Hypericaceae. Hertshooiachtigen.

'' '\(1 Ki uiden en struiken, vooral in de tropen sterk vertegen-

- ' -^^' w ooKligd. De falrijke meeldraden tot eenige bundels vereenigd.

Veelzadige doosvrucht.

HVPERICUM L. HirfxJwoi.

Hypericum perfordtum L. - St. Janskruid, doorboord hertsbooi. bertslmoi. jaag den

cUiivek — PI. 11, lig. Gl. — 30-60 cM. hoog. Bladeren langwerpig-eivormi-. door-

scliijnend gestippeld. Stengel rechtstandig, met eindelingschen, schermvormigen tros van

talrijke, goudgele bloemen. Kelkranden

onbehaard. % Op drogen grasgrond en

aan wegen; door geheel Europa ge-

meen. Bloeit in Juli en Augustus.

Hypericum montdnwn L. — Berg-

hertshooi, hertshooi. — Fig. 52. —
.y x Al, ƒ rr 30—60 cM. hoog; Stengel rechtstandig,

4-^W^ t^l/71
™'™'"^' Gebladerd; bladeren eirond,

'^
^ ' met zwarte puntjes aan den rand. De

eindelingsche bloemen staan diclit

op elkaar. Schutbladeren en kelkbla-

deren met zwarte kliertjes aan den

rand. Op schaduwrijke plaatsen ;
door

geheel Europa algemeen. Bij ons

alleen in Gelderland en Limburg ge-

vonden.

Hi/peri'ciini ptdchrum I^. — Fraai

hertsbooi, sierlijk hertshooi,' hertshooi. - Fig. 53. - .30-60 ci\I. hoog. Stengel recht-

standig, slank, met korte takken. Bladeren doorschijnend gestippeld, hartvormig, sten-

gelomvattend. Kjioppen vóór den bloei bloedrood. Kelkbhid.ien stomp. %. In droge,

hoog gelegen bosschcn en op bergen; door geheel Europa verbreid, doch niet overal

algemeen; bij ons vrij zeldzaam. Bloeit van Juli tot September.

Fifr. 52. Berg-herlshooi. Fis- 53. Fraai hertshooi.



Bodiiicii fii sti'iiikiMi .1

lolidi', (,r.u.'vror,|.. hhnl.

vicii-vidc splitvriiclit.

Familie Aceraceae EschdoornachtiL^cn.

l(i-i|r lu(lil>tiv,.k. uu'\Hirdclllkr -.MM

.lu,)i-a;ins kl.

ACEK I.. Esrliiloorn.

>\iH'

iiiswijsslaaiHl,

Am Fsewlojihitdiiiis L. — (-iewdiio esiiiildni ]i. csi lulodi ii

alioiii. \i(ile'iil)ooiii, Mdlciihdul, liiilinl

1 III — Fiy. .-)i -- (ii(H)t('. ^[.\\\M II

kiOnii. t(.t i". M li(M,L r.hdi icn .Vlnl,

tOPgesjlltst. lohiMII I»,. n((.|i:l,Hl|( I,

iiic rsrlMloorn

rlintsrlic linde

1 -Tdl-claiid,

s Vdi-iiicii hall

«Pilde tidsscii In li(ii\, Ihiideii iulieii;eiivaiiMiddeii-Eiiroi);

\m1 uiuiiiliiit Hel liai. \\it hout wordt -eliiuikt ven

in\\(ik \\ iiidelsiokkeii. [iijiiroei'en, enz. lÜeeit in Mi

luni

iin ((imp(st), L. — Kleine eseh-

7%m^ A\ |5^vi ('V^'^i
doom. eschdoom, booghout, aliorn,

^^ / i v|(\ r ^paansche eik, spaansche aak. —
^'' \Ê ^ ^'^ ^^ — Kleine boomen, tot

_Xl Yfl^^f?/ ^*' ^^ ''°"^' °^ struiken. Blade-

C^^^X^m'p) "^" l'aii'llo'jbiii. met 5 gaafrandige
i<~:>> Vi^''/ lobben De donkergroene bloempjes

Fis. ''I- fiewone pseiuioovn. vornien rechtopstaande trossen. Het

hard. taai Jiout wordt voor dezelfde

doeleinden gelnuikt als dat van den gewonen eschdoorn.

In bosschen van geheel Europa. Bloeit in Mei.

Acer lüatanoldes L. — Zweedsche eschdoorn, eschdoorn.

PI. 11, fig. 62. — Fraaie, 20—25 M. hooge boom. Stam tame-
lijk glad. Bladeren langgesteeld, handnervig, 5- tot 7-lobbig

;

de lobben met Ijijna evenwijdige zijranden, lang toegespitst,

aan eiken kant met 1—2 spitse tanden. Bloemen geelgroen, tot een rechtopstaanden,

schermvormigen tros vereenigd. Door geheel Europa verbreid ; bij ons niet in het

wild, doch aangeplant. Bloeit in April en Mei.

Familie Hippocastanaceae. Paardekastanjeachtioen.

Noord-anierikaansche en aziatische boomen met haiidvormige bladeren en onre-

gelmatige bloemen. De groote, bolronde zaden bevinden zieli in openspringende,

diksclialige doosvruchten.

Aesculus L. Wilde kastanje.

A'esculus Hippocdstanum L. — Wilde kastanje, paardekastanje, kastanje. — PI. 11,

fig. 64. — Fraaie, snelgroeiende, schaduwrijke boom. Wordt tot 25 M. hoog. Uit Perzië

afkomstig, is de wilde kastanje thans over geheel Europa als geliefkoosde park- en

laan-boom verbreid. De zaden dienen als vee- en wild-voeder. Bloeit in iMei.
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Aésculus cdrnea Willd. — Roode kastanje, kastanje. — Wordt 16 M. hoog. Bladeren

meestal 5-tallig, eenigszins glanzend. Vrnchten bijna zonder stekels. Bloemen rood.

Bastaard van Aésculus Hvppocastanum en Aésculus Fdvia.

Aésculns Pdvia L. — Gladde kastanje. — Bladen 5-tallig. glanzend. Bloemen

vuil-|iui|iei-. Vluchten klein. Uit Noord-Amerika. Wordt 8 M. hoog.

Ars,-iihis jhini Ait. — Gele kastanje. — Als de vorige, doch bloemen lichtgeel.

Wordt S M. hoog. Eveneens nit Noord-Amerika.

Familie Ampelidaceae Wijnstokachtigen.

Bes- en rankendragcnde. lioutige planten, die over de warmere gewesten van liet

geheele Noordelijk Halfrond verbreid zijn.

ViTis L. Wijnstok.

Vifis riii/'fera L. — Gewone wijnstok, wijnstok. — PI. 11, (ig. (33. — Klimplant;

stam tot 30 M. hoog en 15 cM. dik. Bladeren diei) 3- tot 5-lobbig, ongelijkmatig

grof-getand. De \\1jnstok stamt waarschijnlijk uit West-Azië, wordt echter thans in

gelieel Zuid-Europa en een groot gedeelte van Midden-Europa in ongeveer 350 ver-

scheidenheden gekweekt. Bloeit in .kuii en .luli.

Ampelopsis Michx. Wilde wingerd.

Ampelópsis quinquefólia R. et Sch. — Wilde wingerd. — Wordt tot het l)ekleeden

van prieelen, veranda's en muren aangeplant. Leeft oorspronkelijk in Noord-Amerika.

De 3—^5tallige bladeren nemen m den herfst eene bloedroode kleur aan.

Familie Balsaminaceae. Balsemienachtigen.

Kruiden, met dikke knoopen en enkelvoudige bladeren. Zaaddoozen in de lengte

ontwikkeld, elastiscli openspringend. Doorgaans tropische soorten. Slechts één soort

komt in Midden-Europa voor.

Impatiens L. Springzaad.

Impdtiens NoU tdngvn- L. — Gewoon springzaad, springzaad, kruidje-roer-mij-niet. —
PI. 12, fig. 65. — Wordt 30—60 cM. hoog. Stengel sappig ; bladeren eivormig,

toegespitst, grof-getand. Hangende, citroengele bloemen met een aan de spits terug-

gebogen spoor. 0. Op vochtige, schaduwrijke plaatsen, door geheel Europa, Bloeit

in Juli en Augustus.

Familie Oxalidaceae. Klaverzuringachtigen.

Kruiden, heesters, of boomen, vooral tusschen de keerla'ingen inlieemscli. Bladeren

meestal drietallig, zuur van smaak.

OxALiS L. Klaverzui-ing.

0'xalis Acetosélla L. — Bosch-klaverzirring, gewone klaverzui-mg, klaverzuring,

hazenklaver, koekoeksbrood, koekoeksklaver. — PI. 12, lig. 66. —• Wordt 8—15 cM.

lioog. Bladeren drietallig met omgekeerd-hartvormige blaadjes. Bloemen afzonderlijk

OUDEMANS, Onze Flora. 4



26

mei (loiikcr.IrT ;mI(tIJps, •>. Tn srli;i.luwiijki. hnssrlnii. ,|o,n

. lÜoril in A|uil en .\lci. AiKTlionijaovrs 1i(-n,ctcn liloi'icuik'

s een zekci' tcrki^n. dat .Ie liaMritii.ris aan-chi'dkcii.

0'.rali.s cnr>,in,lata L. -- nclHM.iiidc kkivci'/uriiin. kkivcr-

zuring. schapeiiklavcr, luirtjeskkivei-. koekoi'kslii'dd.k kroontjes-

miei'. — Fig. 56. — 15-30 cM. kxng. Üdiaanl |iknitje met
stei'k vertakten, nitgespreiden stengel. De iange. dunne bloem-

stelen dragen een selierni|ije van "J—5 kleine, bleekgele
" oempjes. lihideren drietallig. met nnigekeeid-liartvoi'mige

aadjes, aan den voet met kleine .stennhlaadjes. O. Waar-
schijnlijk uit Amerika afkomstig, en llians door geheel

Eui-opa gt'm(H^n, o|i puin en oj) heljouwden grond. Bloeit

van .Inni tot in den lieifst.

Familie Rutaceae Ruitachtii:(en.

Eene groote, bijna geheel tot de warme zone beperkte

familie van kiuiden en houtgewassen, met geveerde, door-

schijnend-gestippelde Ijladeren. Bloemen meest regelmatig,

4- tot 5-bladiK.

RuïA Trn. Wijnruit.

liufa (jnwêolem. — Wijnruit. — Fig. 57. — Wordt 30—50 cM. hoog. Donkergroen,

^Jl>È9(*?^
berijpt kruid, dat een eigenaardigen aromatischen reuk ver-

.45;")rl^''^^^^^li^ spreidt. Kroonbladeren groengeel genageld, met een gekroes-

^''/^ 'I '- ilen. naai' binnen gebogen rand. ü|. Afkomstig uit Zuid-Europa,
^^

docli in Midden-Europa hier en daai' uit tuinen ontsnapt.

Groeit vooral op oude muren, in wijnbergen en op zand-

steenrotsen, hl ons land alleen in tuinen gekweekt. Jiloeitvan

Juni tot Augustus.

DiCTAMNUS L. EsschmkruirJ.

Dictdmnus albus L. — Wit esschenkruid, witte diptam. —
Eene verscheidenheid hiervan is de Dictdmnus fraxinélla Link,

roze esschenla-uid, roze diptam. — PI. 12, fig. 67. —
Wordt 50—100 cM. hoog. Stengel rechtovereind, kleverig.

Bladeren geveerd ; de 7 tot 9 blaadjes zijn doorschijnend-

gestippeld en hebben een fijn-gezaagden rand. De bloemen zijn

sneeuwwit, of roze met donkerder adertjes (de bovengenoemde

en afgebeelde verscheidenheid). Bloemstelen en kelkbladeren met zwartroode kliertjes

bezet, welke een aetherische, licht ontvlambare olie bevatten. %. In zonnige

bosschen op bergen van Midden- en Zuid-Duitschland en Zwitserland, slechts hier

en daar gemeen ; dikwijls als sierplant in tuinen gekweekt. Bloeit in Mei en Juni.

Familie Celastraceae. Papenmutsachtigen.

Boomen, oi' struiken, met enkelvoudige bladeren, over de geheele Aarde, vooral in

de gematigde zonen, verbreid.

Wijnruit.



Fig. 60. Robertskruid. Fig. 61. St. Janskruid. Fig. 62. Zweedsche eschdoorn.

Fig. 63. Wijnstok. Fig. 64. Wilde kastanje.





EVUNVML';

Kunli

Tm. Pajwiniiiifs

l'ln'iiiyniiis i'iiropauns L. — Kunliiiaiilsiiiiits. papciiinuts. iiapciilideil. kanliiiaals

lui/,ciilM,niii. — 1>I. PJ, lig. (iS. — Struik, ,)f IjiHHiiiijc. 'l—.\ M. Ikmi-, nicf <

groene, elliptisch-lancetvormige, aan diai rand lijn-gezaagde bladeren. De liln

zijn groengeel. De rozeroode tut M Irnude doo.svruchten bevatten 3 tot 5 oranje

In l)Ossclien en hagen van ilidilen- en Zuid-Enrnpa. Het t;iaie hout woi(

draaiwerlc en tandestokei's gebruikt, en levert eene goede lioutskool voor teek

Familie Staphyleaceae. Pimj)ernootachtii;'cn.

t eene Oligclilazen,

inuirlcn. Trnpische

Booinen, of' heesters, met :!-talligc. nf gwecnlc bkalcren.

vliezige, 2—3-hokkige donsvriiclit. waaiiii d<> slccnliarde z;;

en gematigde streken van liet Noordelijk llalfmud.

SïAPllYLE.4 E. Phnpcrnoot.

Stapinjh'a /ihniufa L. — ( Jcvctlei-de iiiiiipernodt. ^ IM. 11 lig. W. — AVeiiiig

viMlakte, ;]—»» M. h(joge boom. df liecstcr. met geveerde lilader(Ui. I 'luimen witaclitig,

hangend. Vruchten opgeblazen, aan den top doorboord, met rammelende, olierijke

zaden. In de gebergten van Midden-Kuropa ; dikwijls als sierplant in tuinen. Bloeit iu Mei.

Familie Rharanaceae. Wegedoornachtigen.

Talrijke soorten van recht overeindstaande, ten deele doornige heesters en hoornen,

met enkelvoudige bladeren en besachtige vrucliten ; over de geheele Aarde verbreid,

vooral in de tropen.

Rhamnus Tm. Wegedoorn.

Rhamnus Frdngula L. — Vuilboom, vuildoorn, bloedboom, bloedhout, hondsboom,

hondjeshout, hondebeien, hondsknopperen, wakelenhout, stinkhout, stinkeboora, spor-

kenhout, sprokken, sprakel, sprokkel, pijlhout, kraaibessen,

buskruithout, wegedoorn. — PI. 13, fig. 70. — Wordt I1/2—

21/2 M. hoog. Slanke sti'uik zonder doornen (de afbeelding

is dus foutief), met talrijke |imit|<"s (lenticellen !) op den bast,

elhptisch-toegespitste, gaalianilige Ijladeren en kleine, groen-

witte bloemen. De steenvruchten zijn eerst rood, later zwart.

In vochtige bosschen en in kreupelbosschen van Midden- en

Zuid-Europa gemeen. De houtskool dezer plant wordt voor

de bereiding van buskruit gebruikt ; uit de vruchten wordt

een sterk afvoerend vocht bereid, dat vooral in de veeartsenij-

kundc t<)('gc]iasl wordt. Bloeit in Mei en Juni.

li'liaiiuiHs cafhartica L. — Gemeens wegedoorn, wegedoorn,

duindoorn, duinbes, rijnbezie, schijtbezie, nertpruim, sapgroen-

boom, hertshoorn, wiei'zenhout. — Fig. 58. — I1/2—2'/2 M. hoog. Struik met wijd-

uitstaande, kruiswijsstaande, in eenen doorn eindigende takken. Bladeren cirkelrond-

eivormig, met fijn gezaagden rand. De groenachtige bloempjes staan in bosjes in de •

bladoksels. De vi'uchten, zoo groot als erwten, zijn zwart. In Midden- en Zuid-Europa

in boschjes en bosschen, gemeen. Bloeit in Mei en Juni.



Familie Papilionaceae. Vlindcrbloemijj^^en.

Deze aan sdoileii biiiteiiiivwodii rijkt.' Familie, te zaïiuMi met ile MiiiiDsiirede en

(',ir.-<,iljiiHi,icr<ir (Ir -ri»'|i vuniiriid ilec Lr,/iniNnn:<iir of l'iMil-ewasscii, (inivat kruiden.

struiken ni I) ncn. die nwr dr -elieelc Aaid.' vrrhreid zijn en. zoowel v,,or

huitiiioudeliik ,L;cliinik als ni lie artsenij-bereidkunde en imluslrie. den nienscli van

groot nut zijn. Xclr sudrlni munten uit door sierlijke vdrmen en sehoone bloemen.

en worden daai'oni als sieiplanten gekweekt.

UlEX L. GiisprUonni.

Ulr.r rurnpanis L. — Uasiieldooru, doorusti'uik. gemeeiic .loi.rnstrink. ginst. —
PI. 13, lig. 71. — Worilt OU— 150 cM. hoog. Dournige sti'uik ; de talrijke, met korte,

spitse blaadjes Ijezette takken eindigen in spitse doornen. Bloemen geel ; kelk diep

tweelippig. Ü[) zimdige en onvruchtbare heuvels, vooral in Nooi'd- en West-Duitsch-

land. Nedei-land. üelgië en Fi'ankrijk. Bloeit van April tot .buii.

Sah()TH.\il\us Koch. Brzeiiikndtl.

Sarothihiiinis ncoiKiriiis L. — Bezemkrnid, bezemstruik, li

PI. 14, (ig. 7.-). — .'^truik met vele, meest laag aan den st;

tamelijk wijd uitstaande, doch later zooveel mogelijk zich

scherpkantige, groene takken, met weinige, korte blaadjes,

ringvormig-opgerold. Zeer algemeen op zandgrond en Ik

Bloeit in Mei en .luni.

pinksterbloem, —
am nn1s|iringende, eerst

reilit(ivereind buigende,

Ülnemen goudgeel. Stijl

ile van Midden-Europa.

Genista L. Brem.

Genista germanka L. — Duitsche brem, brem, gasiieldoorn. — PI. 13, (ig. 72. —
30—60 cM. hoog. Kleine, sterk-vertakte struik, met ruwharige tal<jes, waarvan de

bloemdragende ongedoornd zijn, de onvruchtbare daarentegen 1—2 cM. lange,

gegroefde doornen voortbrengen. Bloemen geel. %. Op zonnige en rotsachtige, bosch-

rijke plaatsen in Midden-Europa gemeen. Bij ons zeer zeldzaam. Bloeit in Mei en Juni.

Genisfu tmctória L. — Verfbrem, brem. — PI. 13. fig, 73. —
30—60 cM. hoog. De houtige stengel staat rechtovereind, is

ongewajjend en draagt opstijgende bloemstengels. De bladeren

zijn lancetvormig, aan den rand zachtharig. De eindelingsche

bloemen vormen een pluim. %. Op zandgronden, in bosschen

en op droge weilanden, in Midden-Europa gemeen. Bloeit in

Juni en Juh.

Genista dnglica L. — Kattedoorn, engelsche brem, kleine

stekende brem, brem, stekelheide, heukeldoorn. — Fig. 59. —
Een Icleine, 30—60 cM. hooge struik. Stengel onbehaard,

met talrijke, 1—2 cM. lange, al of niet vertakte doornen en

^r"\"-^ "^^1 kleine, langwerpige bladeren bezet. De gele bloemen vormen
^-^ ^^ korte, bebladerde pluimen. %. Op moerassige plaatsen, voch-

Fig. 59. Kattedoorn. ^\g^, lieuvels. tusschen ki-eupelhout ; Midden-Eurojta ; in

Engeland zeer gemeen, ook bij ons voorkomend. Bloeit in Mei en Juni.



Fig. 65. Springzaad. Fig. 66. Gewone klaverzuring. Fig. 67. Rosé esschenkruid.

Fig. 68. Papemuts. Fig. 69. Pimpernoot.
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Cytisus L. Gouden Ecf/cn.

Gii'tisHs LdhiiniNin L. - (Jcwuiii' gouden regen. — PI. W. li.u. 70. — Heester, of

boom. 1111 '1 :!-talli.Liv lihu leren en lia.iigende, citroengele t russen, üereikt eene hoogte

van (:> M. In de gebergten van Zuid-Eurojia ; als sierplant in tuinen en parken

algemeen verbreid. De zaden zijn giftig. iUoeit in April en Mei.

Li'pixus L. Liipi)!!'.

Luphn,, ItHrHs L. — Gele lupine, lupine. — PI. 15, (ig. 81. — Wordt 3U—lÜO eil.

boog. Stenuil rechtovereind ; bladeren schlldvormig, doch zóó diep inge.sneden, dat

ze handvoiniig schijnen; blaadjes lancetvormig. Bloemen m kransen, geel, wel-

riekend. O- bi Zuid-Europa; wordt in Midden-Europa, vooral oji zandgrond, als

veevoeder en tot verbetering van ilen Ijodem gekweekt. Bloeit in Mei en .Inni.

Lnph}ii>< rriir/i{>:f!f,;i;,ii; L. — Blauwe lupine. lupine. — De zaden dezer plant worden

door bet landvelk dikwijls als surrogaat van koHie gel)ruikt.

OXOMS I.. Sfalkruid.

L. (ieOnonis s/inn

prangwortel.

rechtovereind

gedoomde takken. Ülaadj

zelden ^^^t, meest in di

boscbranden, berghellingi

lliaak.

,ipstü;

loornd stalkiiüd, stalkruid, kattedoorn, heidoorn, beetegaal,

— PI. 14, lig. 77. — Wordt 30—()Ü cM, hoog. Stengel

nd, 1- of "i-rijig behaard, met talrijke, dikwijls vertakte,

s liijna onbebaard, eirond-langweri)ig, getand. Bloemen roze,

bladoksels alleenstaand, onaangenaam van reuk. 2j.. Aan
n. op zandgronden, door geheel Europa gemeen: bij ons

veel in de duinen. Bloeit van Juni tot September.

Meüicago L. Rnpsklaver.

Medicdf/o aatloa L. — Luzerne, lucerne, lucernklaver. rupsklaver, zaai-rupsklavei

fransche klaver, paarse klaver, eeuwige klaver. — PI. 14, lig. 78. —• Wordt 30—80 clV:

hoog. Stengel rechtovereind. De blauwe, of paarse bloemen ^^

vormen lange trossen. De blaadjes der drietallige, onderste

bladeren zijn langwerpig-omgekeerd-eivormig met stekeligen

top. De peul is 2- tot 3-maal gewonden. Q|. Een zeer ge-

roemd, over alle beschaafde landen der wer-eld verspreid

voedergewas, dat oorspronkelijk in Zuid-Europa inheemsch is

;

soms, ook bij ons, verwilderd. Bloeit van Juni tot September.

Medkdgo falcata. L. — Sikkel-rupsklaver, gele luzerne,

gele rupsklaver, ru{)sklaver, zeisvormige rupsklaver, sikkel-

Idaver. — Fig. GO. — Wordt 20—60 cM. hoog. De wortelstok

is overblijvend en draagt kruipende, of opstijgende stengels.

Blaadjes getand met slekejpunli.uen top. De gele bloemen

vormen een korten, dikwijls bolvormigen tros. Peul sikkel-

vormig-gebogen, of slechts éénmaal gewonden. 0|. Op droge

giasgronden en aan wegen in Zuid- en Midden-Europa

gemeen ; hier en daar ook als veevoeder verbouwd. Bloeit

van Juni tot September.

Medicago lupiiUna L. — Hopklaver, hop-rupsklaver, rupsklaver, gele keien. Stengel

20—60 cM. hoog, zachtharig. De lichtgele bloempjes vormen een langwerpig, gedrongen

Fig. 60. Sikkel-vupsklaver.
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Fis- 01. Iloiiklaver

irnii- -cwnnden. Kijiir |mmiIcii zwart. O- 'iikwijl.s -2^.

i|i wcilnmli'ii CU vrIdiMi. en aan dir)!;!' biiscli randen.

I \[. I tot ni dm licrlst.

AfEI lis L. IfoHii/l.ln

M,]il„hi nllunmhs W — (.rlr hom- klaver, yenieene lionig-

kl i\( I honul I i\(i \\( h il k( nde klaver, melote. — PI. '14, lig.

7<) _ Wnidt -,()— l()n,\l I MM,-.— De drietallige bladeren

lni__ist, ,ld (11 uil hun voet van kleine horstelvomii-e

I l'i lil enoimiy stomp, met een stekeipuntie. (I\vai'.s-

iiiipild O 0^ C Dooi geheel Emopa gemeen aan bosch-

WL^i iiid(ii en op akkeis Liloeit van Juni tot in den iierfst.

TWFOLIU.M L. Klinrr.

Trifóhum niédiuin L

^^^

Trifóliiim /iratais,^ I,. — lloode klaver, gewone klaver, beemdklaver. brabantselie

kli\(i spinis.lM kinn mi k, iisklaver. klaver, liargeliloem. ^ l'l. I'i. lig. 8U. —
Woidt 1") !()(M lioo_ |;Im(I|(s (.ivoi'ini-. Stciiiililaad|es -root. eirond, plotseling in

((II hm lutloopdid l!lo(ni, 11 lik ekrood tot purper, zelden wit. tot giMlrongen, bijna

bolvounige tiOb-^eu veieenigd 2\ Door geheel Europa gemeen op grasgroiid. Wordt

aK uitstekend voedeigewas \eibouvvd. Bloeit van Juni tot September.

— Bochtige klaver, klaver. — Fig. ü2. — Wordt 30—5U cM. hoog.

(ielijkt op de roode klaver, doch lieeft een meestal heen-

in weei gebogen stengel, elliptische blaadjes en smalle

sti luiblaadjes. De bolvormige trossen staan altijd afzonder-

li)k Bloemen purper. %. In bosschen, op graslanden aan

wegen, door geheel Europa gemeen; bij ons sleclits verliouwd

of veiwilderd.

Tl ifóJnim nihens L. — Vos-klaver, klaver. — PI. 13, hg. 74. —
/ \^f^^\> ^ ^Voldt 30—00 cM. hoog. Blaadjes lancetvormig, toegespitst. De
I

\ ^Mj// 7^ pni pei en bloemen vormen langwerpig-rolronde, of kegelvormige,

\\ \\ /(/
-ld longen trossen, die meestal twee aan twee staan en aan

hun voet door eenige schutbladeren omringd zijn. ü|. In bos-

schen van bergachtige sti'eken in Midden-Europa: plaatselijk

gemeen Niet inlandsch. Bloeit in Juni en Juli.

TrifóHinii arvénse L. — Hazepootje, akker-ldaver, ruige klaver,

klaver. — PI. 15, lig. 82. — Wordt 10—25 cM. hoog. De

blaadjes zijn langwerpig-laiicet\ ormig. de steunblaadjes eivormig, toegespitst. De wollige,

gedrongen trossen staan afzonderlijk en hebben geene schutbladeren. De bloempjes

zijn witachtig, later roze. O- Op akkers, zandige vlakten, droge weilanden. Over

geheel Midden- en Zuid-Europa verbreid en gemeen. Bloeit van Juli tot September.

TrifóKum repens L. — Witte klaver, steenklaver, schapenbloem, kemp, klaver. —
Fig. 63. — Stengel 20—60 cM. lang, kruipend. Blaadjes bijna omgekeerd-hart-

vormig, getand, meestal met een hoefijzervormige vlek in het midden. Blad- en

bloemstelen lang. Bloemen wit, soms roze, tot bijna bolvormige, gedrongen trossen

vereenigd. % Op weilanden, aan wegen, enz. door geheel Europa verbreid en

gemeen : ook als uitstekend veevoeder veel verbouwd. Bloeit van Mei tot September.

Fig. G2. Bochtige klaver.
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Fig. 70. Vuilboom. Fig. 71. Gaspeldoorn. Fig. 72. Duitsche brem. Fig. 73. Verf-

brem. Fig. 74. Vosklaver.





Mi\(i, gele klaver, klaver. — Fi.y. O-i

M I iiii^ Blaadjes omgekeerd-eivoiiiiiy:

li I iii_( 1 i^-esteeld

1 lil st( iiiihlaadjes

I /w i\i Lele bloe-

(Hiiii., iHissen.O-

(dcelte van

akkers, gras-

w ( i^en, gemeen.

: Septeniher.

llollhtie,

loniKiilatu^ L — Gemeene

, gewone lulklavei, gehoornde rolklaver, rolklaver,

elioomde klavei, scliaapsklaver, steenklaver, jullei-

bcljoenen, btlioenties en laai sjes, laarsjes. — PI. 15, fig. 83.

—

Stengel kiuipend. of opstijgend, stijf en hard, 10—60 cM. lang.

De bladeien schijnen 3-tallig, daar de steunbladeren er als

hla.id|( s nitzien Eloemen gioot, goudgeel, met eene uitwendig dikwijls roodgerande

vlag 'I lïiina m gtlieel Euiopa op weilanden, grasgronden en aan boschranden te

\ lilden Bloeit \aii Mei tot Augustus

Witte kla-sei

Anthyllis L. WondkruliL

Antliy'llis Vulnerdria L. — Wondkruid, gemeen wondkruid. — PI. 15, fig. 84. —
Talrijke, opstijgende stengels van 10—30 cM. lengte ; de geheele plant met
zijdeachtige, liggende haartjes bezet. Bladeren geveerd. De bijna bolvormige trossen

zijn meestal twee aan twee aan het einde eens stengels geplaatst. Kelk opgeblazen

;

bloemen geel ; de top der kiel soms rood ; meeldraden eenbroederig. %. Op droge

heuvels, bergliellingen en duinen, door geheel Europa gemeen. Bloeit van Mei

tot Augustus.

Tetragonolobus. Riv. Himwidaver.

Tetracjonólohus süiquósus Roth. — Hauwklauwer, kantvrucht, gemeene kantvrucht. —
Stengel 10—30 cM. lang, kruipend, of opstijgend. Bladeren 3-tallig, kortgesteeld

;

blaadjes omgekeerd-eivormig, gaafrandiü. slckcl|iiiiitig. Bloemen afzonderlijk, of twee

aan twee in de bladoksels, ginnt. IkIiI-ccI. lan-uc^trcld. Peulen groot, 3—4 cM. lang,

met 4 smalle vleugels. Q|. Middni-Euiupa. Up vochtige en humusiljke weilanden.

Bloeit in Mei en Juni. Bij ons alleen bij den Haag gevonden.

Glycyrrhiza L. Zoethout.

Glycyrrhlza ylabra L. Zoethout. — Fig. 65. —• "Wordt 1—2 M. hoog. Wortel dik

en zoet. Bladeren oneven-geveerd, 5—^Tjukkig; blaadjes gaafrandig; bloempjes purper.

Q|. In Zuid-Europa. Wordt in JMidden-Europa, ook liij ons, verbouwd, en verwildert

dan wel eens. De wortel levert het bekende zoethout.
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' liooiii iiict iintneii-

l!l,iail|cs yaalraiidiy,

1 ilnoiiien veranderd.

I hlll,^ende trossen.
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Ror.iNiA L. Hnhiiun.

L. — A.,ici.i. — Ken '20- i". .M.

geveerde. II— jr, |iikkio,. l,|,id.'i

kortgestecld . LniLiwci pii:: striiiililadi

De weli'icki'udc. wilte lildcnicn \(

Xn<iMl-Vuierika. Sedeit Lui- aK sii.|l u, iii,n,.\,,,'id en dik-

\\i|l- \er\vilderd. Het liaide \nm\ (liciit \n,,r Acrscliilleiidc

tecliiiisehe doeleinden. Ulocit iii .liiiii — NI!. De echte

Acacia's zijn geiieel andere |iLiHtcii. die in dit werk niet

l)eschreven worden. Vandaar dr -om (naam I'snido-Amcia

,

wat valhclie of onechte Acacia lieteekent.

AsTRAGALUs L. Hol-jespeul

^^^ A.<tr(ii/i(his iihjajphn'lloii T>. — Hokjespeul. kantzaad, zoet-

y^ '
liladiu kaïitzaail. — Fig. 0(). — Stengel zigzagsgewijs op den

-
zoet]io„t

gnind uitgespreid, 100—iiJO cJ\I. huig; bladeren oneven-

geveerd, 11—15-iukkig, lichtgroen: blaadjes eivormig.

i;ioengeel, m okselstandige trossen, die korter zijn dan de bladeren. %.

r rf^ Over het grootst gedeelte van Europa verbreid, in droge

) Wf/) bosschen, hagen en kreupelbosschen. Bij ons alleen in de

^^ ^ J >] omstreken van Valkenburg en Nijmegen gevonden. Bloeit

"n .luni en Juli.

CORONILLA L. Kroniil-nild.

Coronilla rdriu L. —• Bont kroonkruid, kroonkruid. —
PI. 15, fig. 85. — Stengel nederliggend, 30—125 cM. lang.

Bladeren oneven-geveerd. 7—12-jukkig; blaadjes langwerpig

eirond. Bloemen wit, of wit met eene roode vlag en

een purperen snavel aan de kiel. Zij zijn langgesteeld en

vormen kransvormige scliermen. 3|. Op zonnige hellingen,

aan wegen en Ijoschranden van Midden-Europa , vooral

in heuvelachtige streken en gebergten. Bloeit van Juni

tot Augustus.

HiPPOCREPiS L. Roefijzerkruid.

Hippocrépis comósa L. — Hoefijzerkruid. — PI. 15, iig. 86. — De overblijvende

wortelstok zendt verscheidene, 8—30 cM. hnige. vort:d<te stengels opwaarts. De blade-

ren zijn 9—15 jukkig; de blaadjes lan-\vci|iig. nf (migckrerd-eivormig. De gele

bloemen vormen, evenals die van Lotii>^ mniirHbUus, een sclierm van 5—8 stralen,

maar zijn kleiner en lichter geel. %. Midden- en Zuid-Europa, aan zonnige berg-

hellingen, voornamelijk op kalkgrond. In Zuid-Duitschland en Zwitserland gemeen.

Niet inlandsch. Bloeit van Mei tot Juli.

Onobrychis Trn. Esparcette.

Onohry'chis sativa Lam. — Esparcette, gemeene esparcette, hanekammetje. PI. 16,

fig. 87. - Wordt 30-60 cM. hoog. Bladeren 6—13 jukkig; blaadjes langwerpig-lancet-



Fig. 75. Bezemstruik. Fig. 76. Gouden regen. Fig. 77. Gedoomd stalkruid.
Fig. 78. Lucerne. Fig. 79. Gemeene honigklaver. Fig. 80. Roode klaver.
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ViciA J.. Wildr.

ikki

;^.^i'^.:^

Vkla (Jranv L. — Vogelwikke. wikke. iiiine|wikke. di'aclitwikke. kleine wikke,

iiaclit\vikk(\ winsel, veeliilneniigc vitseii. krok. ^>\. IC. li-. SS. — Stengel dun,

klinniieiid. (iO— 120 c.M. lang. Üladeivn 10 -ll>-jiikki- ; hlaadjes langwerpig-lancet-

vonnig ; bkuisteel in veitakte ranken uitloopend. De talrijke, roode tot donkerviolette

bloempjes vormen lange trossen, üj.. Op weilanden, in hagen, tusschen kreupelliout,

aan waterkanten, op bouwland, algemeen in geheel Europa. Bloeit in Juli en Augustus.

Vicia sépium L. — Heggewikke, kleine wilde wikke, wikke, vitsen. — Fig. 07. —
Stengel dun. 30—GO cM. lang. Blaad-

jes langwerpig-eirond, 5- tot 8-jukkig.

Bloemen, in vier- of vijftallen, kort-

gesteeld, purper. %. Over gehee

Europa verbreid, in bosschen en

hagen, op weilanden, enz. Bloeit van

April tot Juni.

Vicia sativa L. — Voederwikke,

wikke, wiek, mengzaaderwten, tamme
vitsen. — Fig. 08. — 30—50 cM.

lioog. Bladeren meestal 7-jukkig

;

blaadjes langwerpig , omgekeerd-

eiiond, stekelpuntig. Bloemen in de

oksels, of in paren. Vlag blauwachtig,

zwaarden purper, kiel witachtig. O
of O. Op droge weilanden , door

geheel Europa verbreid ; als voederplant dikwijls verbouwd. Bloeit van Juni tot Juli.

Vicia Faba L. — Tuinboon, groote boon, roomsche boon, paardeboon, duiveboon,

kaapsche boon, molboon, wikke. — Fig. 09. — Stengel recht-

overeind, hol, dik, niet klimmend, 00—^120 cM. hoog. Bladeren

1- tot 3-jukkig, blaadjes langwerpig-eirond. Bloemen, in twee-

of vijftallen, tot okselstandige trossen vereenigd, wit met eene

groote zwarte vlek op de zwaarden. O- Afkomstig uit Azie,

wordt deze plant in geheel Midden-Europa dikwijls als voeder-

plant en groente verbouwd. Bloeit in Juni en Juli.

Ervum L. Linze.

Ervuiii tetraqivrmum L. — Vierzadige wikke, wikke, linze. —
Fig. 70. — Stengel zwak en slank, 15—00 cM. lang, dikwijls ^'S- 69- Tumboon.

klimmend. Bladeren 3- tot 0-jukkig, met eene vorkswijs vertakte eindrank. Blaadjes

smal, stomp, stekelpuntig. Bloemen afzonderlijk of in twee- tot viertallen op een

slanken steel, bleekviolet. Peulen onbehaard, meestal 4-zadig. O- Op zandige

rotsen, tusschen kreupelhout, en in hagen over Midden-Europa verbreid. Bloeit

in Juni en Juli.

OuDEMAN.s, Onze Flora. 5

'>%i
Voederwikke.
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l\vikk( ikk wikci'wtcii , In

!U— 100 vM. l

Ilkuk

Kuige

.k. — Fig. 71. — Slcll-vl (Il

)- "tnt s-jnkki-. iiirt ;;

n.li;iiik.^ii: l.kuMljrs kk'iii. hiii-

iT|.i,i:-(iva;ik De (.kM'lsl;iii.li-c

.iciMsti'lcll Zi.ill dun ril (Ii;ip.|, ^2

I :!. zckiou :> tot e. iihiHwiiriiii--

willc hlo.'irien. De ti-zadi-r jieiil

is ruwliarig. O. Op akkers, koieii-

velden, in hagen, op zandige otn'efs.

dooi' geheel Europa verlireid. Dloe

van ?ilci tot Juli.

Krniiii Jjciis ],. — Linze, gewon

linze, wikke. — Stengel opstijgeni

takkig. 1.-)—30 cjM. lang. De ge-

heele plant is zaehtharig; bovenste

iladeren meestal 0-jiikkig; blaadjes

lancetvormig, . aan den top stoniji

of uitgesneden. De witaclitige bloempjes staan afzonderlijk of in twee- tot viertallen

op lange, dunne stelen. De ovale tot ruitvormige peulen bevatten 2 platte, schei'p-

randige zaden. O- Zuid-Europa. Bekende voedingsplant. die dikwijls verbouwd wordt

en soms ook verwildert, o. a. bij ons. Bloeit in .luni en .luli.

PisuM L. Ei-irt.

Fisuin safivHin L. — Zaaierwt, erwt, doperwt, peul. — IM. 1.0. lig. 89. —• Stengel

30—GO cM. hoog, klimmend; de geheele plant is blei-kgnicn. iierijpt. Bladeren 2- tot

3-jukkig. met een of twee paai' zijranken en een eindiank. Illaadjes eivormig, gaaf-

randig. Steunbladeren zeer groot, half-hartvormig. Bloemstelen 1- of 2-bloemig. Bloemen

wit, soms met eene roze vlag. O- 1" li^t wild komt de erwt nergens meer vooi'. Haar

vaderland is onbekend, waarschijnlijk ecliter stamt zij uit Zuid-Azië, want men vindt

in het sanskriet de erwt reeds genoemd. Algemeen vei-liouwd. soms verwilderd.

Bloeit van Mei tot Juli.

Lathyrus L. Latherus.

Lütlnjrus si/késtris L. — Bosch-latherus, latherus. — PI- IG,

lig. 90. ^^ De klimmende stengel is 1—2 M. lang en heeft

smalvleugelige kanten. Bladeren eenjukkig met 3 eindranken.

]]laadjes lancetvormig, toegespitst. De bloeisteel draagt een

lossen tros van groote, vleeschkleurige bloemen, wier vlag

aan den nagel purper, aan den top roze, aan de achter-

zijde dikwijls groen is. %. Bijna door geheel Europa aan

boschranden, in hagen en aan berghellingen. Bloeit in Juli

en Augustus.

Ldtkyrus A'phuca L. — Naakte latlierus , akker-latlierus,

latherus. — Fig. 72. — 15—30 clM. hoog. Bladeren tot ranken

vervormd. Steunbladeren groot, pijlvormig. Bloemstelen lang,

1- tot 2-bloemig. Bloemen klein, geel. 0. Op bebouwden en

onbebouwden grond, vooral als onkruid lastig op korenvelden.

Midden- en Zuid-Europa. Bij ons enkel in Zuid-Limburg gevonden. Bloeit in Juni en Juli.

Fig. 72. Naakte latherus.



Fig. 81. Gele lupine. Fig. 82. Hazepootjes. Fig. 83. Gewone rolklaver.

Fig. 84. Wondkruid. Fig. 85. Kroonkruid. Fig. 86. Hoefijzerkruid.





•A^

Latlnir

(i-. '.11',

[uuir zijr:

tamelijk

lichtgele

Europa
j.

i'. -eic wikke. — l'l. IC),

il (viijiikkig, niet 1 of 2

I M !;( 'SI litst. Steiinbladeren

I kuiten. lossfMi tros van

shM,tiuM<len, (in(u-uelieel

v/s pnitni^ls L. — Vel.i-lathenis. Iatliei-iis. -ele lii

— Slcii-cl zachtliniin. :!0— lUO cM. laii.u. Ilhuh

iiikcii i/ii een ciiiiliaiik. I'.kiadje.s laiicetvnrniiL;:. liji

gToiit, lajlvuniii-. Dl' km-e hineisteleii diM-vii (

bloemen. '-4. Op Mirhti-v wcikmdcii. in hai^vn. aa

gemeen. Llloeit in .Inni i-n .Inli.

Orobis L. Wnudenrt.

Vnoi;jaai'.s-kitlierns. latliems, v(joi;jaars-wou(lerwt, wouderwt. —
n-cl kaak :!(!—40 cM. lang. Bladeren 2- tot 4-jukkig ; blaadje.s

spitst, lijn-gewimperd. Bloeisteel 3- tot veelbloemig ; bloemen

Overal gemeen in bosscbeii van Midden- en Noord-Europa.

urg gevonden. Bloeit in April en i\lei.

Zwai'te latherus, latherus, zwarte wouderwt, wouderwt. —
ail— 100 cM. lang, vertakt. Bladeren 4- tot 8-jukkig; blaadjes

uigwerpig-eivormig, aan de onderzijde

blauwgroen. Bij het drogen wordt de

ilant zwart. De bloeisteel is langer

dan lil' likideren, en draagt een korten

tros van [lurperen, later blauwe bloe-

men. ü|. Gemeen in droge bosschen

van Midden-Europa. Bij ons enkel in

Limburg en bij Nijmegen gevonden.

Bloeit ia Juni en .Juli.

PiiASEOLUS L. Boon.

Fig. 74. Gewone boon.

Phaséolus vulgdris L. — Gewone
boon, boon, witte boon, gewone witte

3. Zwarte uoiuierwt. '>oon, brulne boon, slaboon, heereboon,

spersieboon, prinsesseboon, snijboon. —
Fig. 74. — Stengel windend, 30 cM.—3 M. hoog. Bladeren drietallig. Bloemtrossen

korter dan de bladeren, met weinige, geelwitte, roze, of bleekviolette bloe-

men. O- Oorspronkelijk uit Indië, wordt deze plant thans algemeen verbouwd in

vele verscheidenheden.

Phaséolus multiflónis Willd. — Pi'onker, pronkboon, turksche boon, boon. — Tros

met vele, bloedroode bloemen. Uit Zuid-Amerika, eveneens overal verbouwd.

Familie Amygdalaceae Amandelachtigen.

Boomen en heesters van het noordelijk Halfrond. Bladeren enkelvoudig. Bloem met
5 kroonbladeren en tahijke meeldraden ; bloembodem komvormig, niet met het

vruchtbeginsel vergroeid. Vruchten vleezig, met een steen, waarbinnen één, zelden

twee zaden. Deze familie omvat taliijke soorten, waarvan niet weinige om hare

smakelijke vruchten in talrijke verscheidenheden gekweekt worden.

Ajiygdalus Trn. Amandel.

Amy'cfdalus communis L. — Gewone amandel, amandel. — PI. 17, fig. 93, a. b. —
6—10 M. hoog. Bladeren langwerpig-lancetvormig, gezaagd. Bloemen kort gesteeld, wit
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zi| I \ lil s( Inittingen en muien BloLit m Apiil

Pruxüs L. J'nniii.

I'nniii^ Aniiniiiicd ]j. — (iniote abrikoos, alirikoos. —
l'l. 17, lig. üi a, b. — 'i-—tl M. hoog. Heester, of boom, met

toegespitste, elliptische bladeren, die aan den voet soms hart-

vormig en aan den rand dubbel- tot drievoudig-gezaagd zijn.

Fig. 7.-1. Perzik. Bloemen kortgesteeld, wit, of roze. Vrucht bolrond, met een

overlangs loopende gleuf, oranje, soms met purperen zonzijde

;

opperhuid lluweelzacht, steen aan den rand gegroefd. Uit Klein-Azië. Wordt in Zuid-

en Midden-Europa algemeen in talrijke verscheidenheden gekweekt. Bloeit in April.

Prunus domésfica L. — Gewone pruim, kwets, blauwe pruim, eiei'pruim, kroosjes-

pruim, gemeene pruim, pruim. — PI. 17, lig. 95 a, b. — 3—10 M. hoog. Takken

onbehaard, meestal zondei- doornen. Bloemen groenachtig- wit, bloemstelen zachtharig.

Vruchten eivormig, hangend, blauwzwart, purperrood, of goudgeel. Wordt in talrijke ver-

scheidenheden in Zuid- en Midden-Europa gekweekt. Verwilderd doornig. Bloeit in April.

Prtmns imUltiu L. — Kriekpruim, ronde pruim, wilde pruim,

witte pruim, gele pruim, Reine Claude, mirabelle, pruim. —
3—5 M. hoog. Takjes fluweelachtig-viltig ; bladeren aan de onder-

zijde bebaard. Bloemstelen fijn-zachtharig ; vrucht bolrond,

hangend, zwart-violet, geel, geelwit of groen. Bloemkroon wit.

AVordt overal in Zuid- en Midden-Europa in talrijke verscheiden-

heden gekweekt. Verwilderd doornig. Bloeit in April en Mei.

Prunus spiiiósa L. —
• Sleedoorn, sleepruim, slei, wilde

pruim, pruim, trekkebek, kers. — Fig. 76. — Sterk vertakte,

doornige heester van 2^3 M. hoogte. De witte bloemen

verschijnen vóór de bladei'en. De bolronde vruchten zijn

blauwzwart, berijpt, wrang. Door geheel Europa gemeen in

hagen en aan boschranden. %. Bloeit in Maai't en April.

Prunus Cérasiis L. — Zure kers, kers, meikers, morel. —
17, lig. 90. a, b, — Algemeen bekende ooftboom van 2

—

-1 M. hoogte. Bladeren



Fig. 87. Esparcette. Fig. 88. Vogelwikke. Fig. 89. Erwt. Fig. 90. Boschiatherus.

Fig. 91. Veldlatherus. Fig. 92. Voorjaarswouderwt.
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vlak. JÜuciustcIrii lan- l^huMncu wit. Stom hijiia l.^lroiM. Waais.hijnliik uit Kh

afkomstig, wordt <!. kers tiians ai-ciiiccn in alle hcsi-liaaHln staten der gvi

gordels in vel.' vei-s.-JH'i.icnlHMlcii gek\M ( kt I;I(m it m \i.iil
^ J^

en Mei.

I'nnn,^ arhim L. — Zoete kers, knai)keis, keis. kliek,

spaaiis.lir kei-s. wilde kers, vogelkers. —Weidt (')— Kt M hoon

lüaderen llaiiw gerimpeld, aan de endeizijde zachthcUig.

lilad.steel niet ^2 kliertjes. Bloenikiin|i|i( n zender bladeien. Is -^

vermoedelijk uit Klein-AzÜ' af kunistin . in Imss.lien \an ^
-^^j ,1

Midden-Europa dikwijls verwilderd, en d m met kh me mik liti n

L'loeit in April en Mei.

Pnniiis Padiis L. — Vngelkers. zwarte vogelkers, vogel-

pruini. Iinndkens, kers, wilde siM-ing. Iiirksche krenten, pruim. —
PI. '18, lig. 97. —Heester. ,.f Immhh, van :i— 10 M. Illaderen

langwerpig en omgekeerd-eiiond. ef ellipfiseli, toegespitst.

Bladsteel met twee kliertjes. Uloemen wit, klein, in laiig-

gesteelde, overhangende trosseu. Vruchten zwart. Bijna in

gelieel Europa gemeen in vochtige bosschen eu tusschen kreupelhout ; dil

tuinen als sieriilant. Bloeit in Mei.

i-Azii

itmd.

Familie Pomaceae Appelachtig-en.

Boomen, of heesters, der noordelijke gematigde eu koude gordels. De met het

vruchtbeginsel vergroeide bloembodem, ontwikkelt zich tot eene vleezige, 1- tot 5-

hokkige pit- of appelvrucht. Bloemkroon .^>-bladerig. De talrijke (20 of meer) meel-

draden staan op den rand des lilocniliodems. Unze voornaamste ooitsoorten, peren

en appels, behooren tot deze familie.

PiRUS, L. Peer.

Pinis comniHHh L. — Peer. — PI. IN, hg. 08. — Boomen van 5—20 M. hoogte.

Bladeren even lang als de bladstelen, eirond, lijn-getand. Bloemen wit. De wilde peer

is doornig, heeft kleine bladeren, draagt kleine, harde en wrange vruchten, en wordt

verspreid in bosschen van bijna geheel Europa en Noord-Azië gevonden. Hij wordt

in tallooze verscheidenheden gekweekt. Bloeit in April.

Pirus Malus L. — Gewone appel, appel. — PI. 18, lig. 99. — Boomen van

5—10 M. hoogte, met uitgespreide kroon. Bladeren eirond, kort-toegespitst, stomp-

gezaagd, aan de onderzijde meestal wollig, tweemaal langer dan de bladsteel.

Bloemen wit, of roze. De wilde appel komt voor in de bosschen der gebergten van

bijna geheel Europa en Noord-Azië ; hij draagt kleine, ten deele harde vruchten

(houtappels), die zuurzoet smaken. Wordt, evenals de peer, in duizenden verscheiden-

heden gekweekt. De vruchten trekken op oofttentoonstellingen altijd de bewondering

der bezoekers. Bloeit in Apiil en Mei.

SoUBüs Trn. Lijsterbet:.

Sorbus Aucupdria L. — Gewone lijsterbes, lijsterbes, lijsterkrallen, kralleboom,

kraalboom, vogelbes, spreeuwbes, spreeuwbezieboom, kwetsenbei, kwetsenbeienboom,
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si,.|,kwalster. s:ii

3_(i \| 11, ,,_, l„,ni,i lil

Dp ttliiik, hl i|.|is /i|i

Mlldll. II /l|ll \Mlllll|nMin

\()(1| llhfl IS ( . II \\( II .1111 '

yebiuikl wdi.lui Doi.i 4

allee))()()iii iui_iiiliiil I!I(h

,llt. V..Uc|l.css(MllHH,in. -I'i. IS. li-. 100. I'>ll lli:l(i--Tnnt,..

I siip-nicnr. -.vrcr.ir Ma-JiTrii. lMi,,|.|,ni viHiu en (lio,,-.

I wit. eii viiniii'ii ccii 1)1' Ie scijiTiiiviiMiiii^L' iiluini. De
mil. li;ir<l. niiii'tiiiiar. Ihh.'wcI /ij Vdnr vele vogels, vooral

iHMJsi'l n|ili'\>Mvii. i'ii <la;(idiii als liikspijs liij de lijstei'vang.st

lii'i'l Kurdpa. viiiiial iii iieigiand. vei'iireid ; woi'dt ook als

it, in :\lri CU .liuii.

— Klzciihes. — Fig. 78. — Middelmatig liooge boom.

üladiTcii aan de onderzijde met een liggend vilt bedekt,

_('liii)d: liiiilieu toegespitst en met ongelijke tanden langs de

I iiKlni. iliocnirii wil; in silicrnivunnigv pluimen. Vrneliten

klein, eivniiiiig. hiuiu met witle puntjes : als nieu ze lang

hat liggen, worden va- deegaehtig en 'eetbaar. In bdsselien

\ UI .Midden- en Znid-Kur.>pa. vocral in Zuid-Dnitsebland.

ItloL'it in Mei en Juni.

Sorhm A'rui Crntz. — M.'elbes. — PI. 18. fig. 101. —
Heester, of boom, vaii 8— 11 .M. liodgte. Jtloemstelen. jonge

li/ Xt\-^/-Y -7 V\ W ^'^'^'^*^" ''" ''l'"l''i''''i <''''ii de (inder/.ijde) witviltig. niaderen

n T\ \i^yd'^ I, \\M
l'ing^verpig-eirdud, dubbel-ge/aagd, of smal van lubben, en

^iAr w1J\W^j wel zoo, dat de tanden en lobben van bet midden van bet

\//\^ \ ^i
'^^^^^ '^^^'" t)eneden kleiner en kleiner wonleu. De witte

"^^ bloemen vormen losse, scherrnvormige pluimen. De vrucbten

zijn bolrond, rood, wit gepunt. eetViaar. In de bei'gbossclien

van Midden- en Zuid-Euiopa. Bloeit in Mei en Juni.

1 ig 78 Lkenbes

ClvDOXiA Tril. Kwee.

Fig. 79. Gewone
rotsraispel.

vMlf/arix Pers. — Kwee, kweepeer. — PI. li». lig. 102. — Heester, ol' boom,

M. lioogte. Bladeren langwerpig-eirond, gaafrandig, aan de onderzijde

Bloemen groot, roze ; vrucht geel. Afkomstig uit Zuidwest-Azië ; wordt

tlians in Midden-Europa veel in boomgaarden gekweekt. De vruch-

ten worden om haar eigenaardigen smaak gebruikt voor gelei,

moes, enz. Bloeit in Mei.. •

Cydónia japónica Pers. —r Pirus japonica, japansche pirus,

japansche kwee. — Bladeren gezaagd, glanzig, met groote

steunbladeren. Bloemen vuurrood, roze, of w4t, zeer vroeg bloeiend.

Takken doornig. Wordt veel in tuinen en plantsoenen gekweekt.

A.MEL.4NCIIIER Mcd. RotAniinpel.

Aiiiehhii-hier nili/iiris Mncb. — Gewone rotsmispel, i-iitsmis|)el.

—

Fig. 70. — 1—2 M. hooge heester. Bladeren eirond, stomp,

aan de onderzijde viltig. Kroonbladeren slank, wigvormig, wit.

Vrucht besaclitig, zwai't, honigzoet. Op rotsen en aan berg-

liellingen der AJpen en in Zuid-Duitschland. aan den Rijn, op

kalkrotsen der Zwabische Alpen , enz. Bloeit in Mei. Bij ons als

sierstruik aangeplant, soms verwilderd.
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Fig. 93. Amandel F; g. 94. Abrikoos. Fig. 95. Kwets. Fig. 96. Kers.





Mesp] L. Ml^prl.

Mc^pilus (/cniuiiiini ]j. — Mispel, ^f

Boomachtige struik van 2— ."> M. Iioo^

breed-lancetvormig. aan ile oinlerzijilK

Vniclil iHiJvcrnii,- n„l,,-„o,|,i niet (..n Im

aciilciiiliivcii. lil Ziii.i-I'jir.ii.a, uviiircii,

ooftbooiu yeivwreist. De vrucliti'ii. wm
Bloeit in liet laatst van Mei.

net nitüesjireiili

-Kuin,,

Keistn

IM. l'.l. (i- 10;5 a. b. —
takken. lÜailerri, uroot.

neestal alzenderliik. wit.

.Ie venl,,i-,le kelkbladeren

dikwijls als siersliuik en

s dee-aehti- en eetiiaar.

Cr.-VTAEGUS L. Mrliloi>rn.

Cnitdei/itA O.ri/afi'nithd L. — Tweestijlige nieidenrn. genieene nieidooi'ii, meidooi'n,

baagdoorn, steendooi-n, doorn. — PI. 10. liü. idi. a. b. — Doornige struik, of

kleine boom, van 2—5 M. hoogte. Bladei'en '>- tut .V lubbig. niet naar voi'en gerichte,

ongelijke tanden. Bloemen wit, 2- of 3-stijlig, tot losse, schermvormige pluimen

vereenigd. Vruchten bolrond, of eivormig, met 2 of 3 steenen. Door geheel Europa

verbreid; in bosschen en heggen gemeen. Bij ons vooral in Groningen en Friesland;

ook, in parken, met gevulde bloemen. Bloeit in Mei.

Crutdecjus monógyna Jacq. — Eenstijlige meidoorn, meidoorn, haagdoorn, steendoorn,

doorn. — Bloemen éénstijlig ; vrucliten met 1 steen. Bladeren bijna vinspletig.

Bloemen wit. Door geheel Kuropa verbreid in bosschen en lieggen. Gekweekt met
witte, roze, rooile, enkele en gevulde Ijloemen. Bloeit i:

Mei en Juni.

COTONEASTER Med. Divcrc/iiiispel.

Cofonedster vulydris Lindl. — Bloedroode dwergmispel,

dwergmispel. — Fig. 80. — Onregelmatig groeiende struik

van 60—150 cM. lioogte, met gewrongen takken. Bladeren

eirond, kortgesteeld, aan de onderzijde witviltig. Bloemen

klein, bleekrood. Vrucht zoo groot als een erwt, rood. In

Zuid- en Midden-Europa aan berghellingen, voornamelijk van

kalkgebei'gten. Bij ons alleen als sierstruik gekweekt. Bloeit

in April en Mei. ig. 80. Blnedroode
tlwergmispel.

Familie Rosaceae. Roosachtigen.

Bloembodem kom- of ui-nvorniig, of gewelfd, bolvormig, met de talrijke nieeldraden

op den rand daarvan ingeplant. Kelk- en kroonbladeren meest 5-tallig. 5 of vele

vruchtbeginsels in den hollen of ojj den gewelfden bloembodem.

Rosa L. Eoos.

Rosa cani'na L. — Hondsroos, wikle roos, roos, wilde bottelroos, witte bottelroos,

wiepedoorn. — PI, 19, fig. 105. a. b. — Overblijvende heester van 2—4 M. hoogte,

met harde, sikkelvormige, naar den voet in breedte toenemende en samengedrukte

stekels. Bladeren 2- tot 3- jukkig, oneven-geveerd. Blaadjes scherp-getand ; bovenste

tandjes naar elkander neigend. Bloemen roze, zelden wit. Bloeit in Juni. De bottels

worden ingemaakt. In geheel Europa in bosschen en heggen gemeen.

Bosa poinifera Herm. — Bottelroos, appeldragende lOOS, roos. — Ki-oonbladeren
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Fig. 82. Viltige Fig. 83. Duinroos.
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duinen van dt

Rosa lomentósa Sm. — Viltige roos, roos. — Fig. 82. — Ook dezep'Ii

roos, doch groeit meer rechtop en vormt meer boschjes; de bladeren zijn

aan beide zijden grauwgroen, behaard. Kroonbladeren bleekroze. Kelk atx allend 1 lluttel

borstelig, hi hossel len en heggen van Midden- en Noord-Europa gemeen. Bloeit in Juni.

Rosa ijlDqiiiiilli/ó/ia DG. — Duinroos, pimpernelbladige roos, roos. — Kleine, 30

—

120 cM. hooge heester. Stengel, met talrijke, rechte stekels. Bladeren 2- tot 5-jukkig,

oneven-geveei'd. Blaadjes aan de onderzijde bleeker groen. Bloemen wit. Bottels zwart,

of zwartrood. Op zonnige, vooral kalkhoudende heuvels van Euro])a verbreid, en op

Noord- en Oostzee. Bloeit in Mei en Juni.

Rosa arvénsis L. — Veldroos.— PI. 20, tig. 100. — Zwakke,

kiuipende heester, met weinig stekels. Takken zeer lang en

slap. Bloemen wit, reukloos, meestal afzonderlijk, eindelingsch.

Bladeren aan de bovenzijde glanzend-groen, aan de onderzijde

blauwgroen, dof.' In West- en Midden-Europa, in Zwitserland

en Zuid-Duitschland zeer gemeen ; bij ons in 1800 bij ter

Apel gevonden. Bloeit in Juni.

POTENTILLA L. Ganzerik.

Potentüla anserina L. — Zilverschoon, zilverkruid, zilverharige

ganzerik, ganzerik, blik, berkhouterklaver, reinevaai'. — Fig.

84. — Stengel 15—80 cM. lang, kruipend, lunkachtig.

Bladeren afgebroken-geveerd, veeljukkig, aan de bovenzijde

groen, of eenigszins zijdeachtig, aan de onderzijde zijdeharlg-

zilverwit. Bloemen afzonderlijk, langgesteeld. lichtgeel. %.

Over geheel Europa verbreid, vooral langs wegen, slooten en op grasgrond. Bloeit

van Mei tot September.

Fig. 84. Zilverkruid.



Fig. 97. Vogélkers. Fig.

Fig. 101. Meelbes.

Peer. Fig. 99. Appel. Fig. 100. Lijsterbes.
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FotnülUa njiluH.^ I.. - - VijlViii-vikriiiii. kruiiiOiKic -aiiznik. -iiii/ciik. — Fig. 85.

—

Stcii-cl iiioosf:il wini- wrtiikl. 3U—üd c'Sl. lang, kruipoiHl. laiikaclitig. iiitgei-ekt. aau

lil" kii(in|iiMi wnrti'lcmk r.kidcien laiiggesteeld met meestal 7>. nnigekceiil-ciiniKle.

gczaa,Lii|r lil:i;iil|i's. Illociiicii güudgeel, op lange, okselstaiidige slcleii. met ."). zcMeii

111(1 I kindiilikiileivii. -A. ]ii Euinpa. behalve in het hooge noorden, algemeen langs

wegen, sldutm. (.]> muren en oji Nochtigen grasgrond. Bloeit in Mei en Angustus.

<^/^

Fig. 85. Vijfvingei-kraid. Fig. 86. Tormentil. Fig. 87. Zilverwitte ganzerili.

Potentilla Tin-mriifnia Siljtli. — Toimentil, meerwortel, zevenblad, weewortel, schijt-

wortel, ganzeiik. — Kig. <SC). — 15—40 cM. hoog. Stengel rechtovereind, of opstijgend,

maar zonder uitloopers. Stengelbladeren zittend, 3-tallig. Steunbladeren 3- tot 5-

spletig. Bloem meestal 4-tallig, klein, goudgeel. %. Door geheel Europa verbreid in

bosschen, tussclien kreupelhout, op weilanden. Bloeit van Juni tot Augustus.

Potentilla verna L. — Voorjaarsganzerik, ganzerik. — PI. 20, lig. 107. — Zode-

vormend, sterk-vertakt kruid. Stengel kort, kruipend, of tot 15 cM. opstijgend,

evenals de bladstelen ruwharig. De lagere bladeren zijn langgesteeld, 5—7-tallig.

de hoogere kortgesteeld 3—5-tallig. De goudgele bloemen vormen een lossen,

onregelmatigen tros. %. Europa, op droge heuvels, langs akkers, op weilanden, zeer

algemeen. Bloeit van Maart tot Mei.

Potentilla argéntea L. — Zilverwitte ganzciik. ganzerik. — Fig. 87. — Stengel

25—30 cM. hoog, opstijgend, viltig. I'.ladcivn 5-tallig; hlaadjes diep-gezaagd, aan den

rand omgekruld, aan de onderzijde \vitvütig. Bloenistelen i'echtovereind, dikwijls

vorksgewijs vertakt. De gele bloempjes staan in losse bijscher-

men. %. In Noord- en Midden-Europa, langs wegen, op

ruigten, gemeen. Bloeit in Juni en Juli.

Potentilla Fragaridstrum Ehrh. — Aardbezieaclitige gan-

zerik, ganzerik. — Fig. 88. — Klein, zodevormend, 5—JOcM.
hoog kruid, dat er als een aardbeiplant uitziet. Bladeren

3-tallig, zijdeachtig behaard. Bloemen wit, op aardbeibloemen

gelijkend, maar kleiner; bloem.stelen meer kruipend, niet

zoo rechtopstaand als bij aardbeien. Q|. In Midden-Europa

wijd verbreid, maar verspreid; in Zwitserland en in Zuid-

Duitschland algemeen; bij ons vroeger bij Harderwijk, in de

laatste jaren een enkele maal in bosschen van Limburg ge-

vonden. In bosschen, op droge berghellingen, langs akkers, enz. Bloeit in .Mu

OuuKMAXS, Onze Flora.

Fig. 88. Aardbezieaclitige

ganzerili.

it en April.
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Geu.m L. Nagelknüd.

Geuni urbdnum ].. — Gemeen nagelkruid, nagelkruid, benedictuskruiik — Pk 20,

fig. 109. — De rechtovereindstaande stengel is '25—60 cM. hoog, weinig vertakt en

rijkbloemig. Lagere bladeren iiervormig-geveerd, hoogere drietallig. Bloemen geel,

met eene vlak uitgespreide kroon, langgesteeld. De bruine wortelstok riekt naar

kruidnagelen. -3|. In het grootste deel van Europa aan hagen, bosehianden, enz.

Bloeit van Juni tot September.

Geiim rivale L. — Knikkend nagelkruid, nagelkruid. — PI. 21, fig. lil. — Stengel

20—50 cM. hoog, rechtovereind. Bladeren wortelstandig, Iiervormig-geveerd ; bloemen

knikkend; kroonbladeren geelbruin tot koperrood, niet uitgespreid, doch tot een

klokje vereenigd '-ÏJ.. Europa, aan vochtige boschranden, beekoevers en oii moerassige

weilanden algemeen ; bij ons vrij zeldzaam. Bloeit in April en Mei.

Alciiemili.a Trn. Leeuireklauw.

Alchemttla vulgdris L. — Gelobde leeuweklauw, leeuweklauw, gewone leeuweklauw,

gemeene leeuweklauw. Onze-Vrouwemantel. — PI.. 20, (ig. 110. — 15—30 cM. hoog.

Wortelbladeren groot, langgesteeld, niervormig, met 7—9 halfcirkelvormige. givaagde

lobben. De bloeistengel draagt een bijscherm van kleine, groene bloemen. '. iMimiia,

in schaduwrijke bosschen en op vochtige weilanden, algemeen. Bloeit van Mei lul Juli.

RuBUS L. Braambes.

Kubus iddeus L. — Framboos, heiningbes, hunnehes, braambes. — PI. 21, fig. 113. —
Algemeen bekende, 1—2 cM. liooge, stekelige struik met tweejarige bloeistengels en



lasr

Fig. 102. Kwee. Fig. 103. Mispel. Fig. 104. Gemeene meidoorn.

Fig. 105. Hondsroos.
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l>l:i Dr ilisrli

.mI.

en laat iii i

vodi'al in ^1'

de vruchten

Rubus friiti

brnnnncl. lu-;

'^1

rdt het

u^ |{chl

iil)es. \

slaat

1. wij.

ik ,ü(

scii

Mei tot All

hoss

j,ustu^

lij nekweekle exemplaren som

len hloemliodem los. Ol. In d

hi'eid en algemeen. Bloeit va

hakende frarnhozensap bereid.

— Gewone hraambes, gewone braam, hi'aam, gi'oote braam,

aambezie. — PI. 21, lig. 113. — De houtige, 1—3 M. hooge

[ikantig, stekelig, en voi'mt dikwijls zeer lange loten. Bladeren meestal

.j-hladig, dniilelijlc gerimpeld, aan de bovenzijde groen, aan de onderzijde min ol

meer grijsharig. Bloemen wit. of bleekroze : vrucliten blauwzwart, eetbaar. %. In

geheel Europa, behalve in het hooge Noorden en in de hooggebergten, in bosschen

en heggen, gemeen. Bloeit in Juli en Augustus.

A a n m e r k i n g. Rubus friiticósus verschilt, naar gelang van de standplaats en van

den bodem, zeer in uitwendig voorkomen ; de vorm der loten, bladeren, stekels,

borstels, haren, pluimen, enz. vertoonen allerlei afwijkingen, die onmerkbaar in elk-

ander overgaan. De onderscheiding van de daardoor ontstane verscheidenheden van

R/ihii^ fn(fir,Uii.'^ is hepaalil ontaard in een botanische «sport" tot het maken van

«soorten"', waarvan het aantal grenzenloos genoemd kan worden. Weihe en Nees

hebben + 5U «soorten" van Midden-Europeesche bramen onderscheiden, terwijl

J. MüLrER er 236 fabriceerde ! Wij gelooven, dat streng wetenschappelijke botanici

aan zulk werk geen bijval kunnen schenken.

Rubus cdesius L. — Dauw-braambes, dauwbraam, blauwgrijze

~"\iy/i^W r) braambes, braam, braambes, brombes, brummel, braambezie,
'* "^ doorn. — Fig. 90. — Stengel laag, bijna kruipend. Bladeren

'
meestal 3-bladig. De weinige, witte bloemen staan in losse

7>v pluimen. Vruchten sterk blauw berijpt. ü)-. Bijna in geheel
' Europa, aan berghellingen, tusschen kreupelhout, op ruigten,

enz., moeilijk uit te roeien. Bloeit in Juni en Juli.

San(tUISORBA. L. Sorbenkriiid.

Saiif/idsurha ofpdnaJis L. — Gewoon
sorbenkruid

,
gemeen sorbenkruid

,

sorbenkruid. — Fig. 91. — 60—90

Fig. 90. Dauw-braambes. cM. hoog. Bladeren meest alle wor-

telstandig, met 4—6 jukken en een

eindblaadje. De blaadjes zelven gezaagd. De stengel draagt

de donkerroode, langwerpig-eivormige, gedrongen trossen op

lange stelen. '-2|. Op vochtige weilanden, vooral in heuvel-

en bei'glanden van Europa gemeen. Bloeit van Juni tot

Augustus.

Sanc/uisórba minor Scop. — Pimpernel, gemeene pimpei-nel

sorbenkruid. — PI. 21, fig. 114. — 30—50 cM. hoog. Gelijkt ^.-^^ gj sorbenkruid.

op de vorige soort, doch is kleiner. De gedrongen trossen

of hoofdjes, naar onder uit mannelijke, naar boven uit vrouwelijke bloempjes

bestaande, zijn in den aanvang groen, doch worden later roodachtig. 0|. Op droge,

steenige heuvels, voornamelijk op kalkgronden, wijd verbreid en algemeen. Hier en

daar als veevoeder verbouwd. Bloeit van Mei tot Juli.



Agkimuma Tin. LinrLriiiil.

Af/rliiióii!<, l'jiiuifóriinii I,. - LcvcrkruMl.

I'l. L>l. II-. Il.\ StrM-..| ;!() lil) cM.

-cvrcr.i. Dr -nllil-vlr Mnrin|,|,-s VmiiH

vnu-lit wi-r.iri.l i>. IS iiH'1 liaakvnrmi-.

ovcial ;iaii vasl. 'A. In <i|«'ii liosschcii. a;

Kuruiia vcil.rri,!. blüuit van .luni fnl Aii,

..i;. nvhlop. liiwliari- I Iknlcivii alp'hr<,k(Mi-

laiip' lin.M.li. I»,. kriklillis. .ü,. Mirt ,!(.

4rkci|.lllitl-v ImmsIcIs iHV.rl, cli licclil /icil

wc-ni. aan akk.Tiandon. hijna over -cliccl

Spiraea I.. Sjh

Stril-ol1 1 11 ll^ I II

LM.Milui _, \(. mI nirt .".-

tnl .,|mIi_ iiiIMm.||c. I

(Ik iiii oI (< IK di(lit>'|>liiii

n I UI ij\j( 1 LU 1m ekuevei

SimUKl llilKHil] - M()(llss|ill(l _(lt(lliiM

()()—! j(l (M hou-, lOodltlltl^ -,(.,10Lld l.luld

onieuehmti-, .,(/iii,de bliidjes en een i_,iü(ilM

ldii|k( \\it^(le /OPtiiLlinde bloti ip|ts xoinien m

I i|ni in _( Im (I 1 iiidin iLnncui op \o< liti_,L \\(

I l((iti|d liini hih

"^jjiiaai pUponhda I
- Knnlli_, spn, i - 1 i_ ')2 - stuuej .0 70 , M. Ihmi.u.

^ ^ l.i)\\(Mlil IIII linn nit(ni(U 1 iiolli^ \t idil I II i mI|cs klein.

t^ 1\lï,f^^ AeLisjil, 1i_ I liHuien op die \ in dm ^(itdihuid ^elijkend,

^\
III I II iiiiiidi I tiliijk ^loutu wit \ lil liiiitdi roze. %.

''
\\ i]d \(iliMid (i\(i Eniopi ()pdMi_i wmI in II IM II op zonnige

piel ken iii li.i s, h, n In Duit . lil iimI n| onnnu, plaatsen

,}^v xlgemetn np mdi m /lid/iini ef onllin I ( nd In ims land

^ \ioe_,ei L(ii pin ni ik n ^tMnidin

Familie Onagraceae. \\ edeiikcithtigcn.

Kunden, of stnükeii, die iiijiia over de gelieele Aarde

\eibieid, vooral in Amerika talrijk vertegenwoordigd zijn.

De lageie bladeren kruiswijs, de hoogere verspreid. IJloe-

uien m eindelingsche trossen, of pluimen. Vrucht eene meestal

veelzadige. veelhokkige, openspringende doosvrucht, zelden

eene bes. Tot deze familie beliooren vele fraai bloeiende

sierplanten, zooals Fiiclisia, Cldrkla, enz.

Epilobium Dill. Badvrchcederik.

Fig. 92. Knrillige Spirea.

bium anr/ustifóUum L. — Smalbladige basterdwederik, basterdwederik, katte-

staart, wilde salie, wilde selve, slangebloem, witbeen. — PI. 22, fig. 117. — 60—160

cM. hoog. Stengel enkelvoudig, zelden vertakt. Bladeren in eene spiraal, lancetvormig,

gaafrandig, of met enkele randkliertjes. De fraaie, lichtpurperen bloemen vormen een

langen, slanken tros, of eene pluim. De lange doosvruchten zijn met glanzige haren

bezet. 21. Op lichte plekken in bosschen, vooral op voclitige zandgronden, langs

slootranden, enz. in Noord- en Midden-Europa algemeen. Bloeit in Juh en Augustus.

Epilobium hirsiUum L. — Ruige basterdwederik, zachtharige basterdwederik, (ijnhai'ige

liasterdwederik, basterdwederik, wilde salie, wilde selve, wilgenroosje. — Fig. 9;J. —
Stengel 1—1 Va M. hoog, rolrond, vol klierhaartj es. Bladeren stengelomvattend en een



Fig. 106. Veldroos. Fig. 107. Voorjaarsganzerik. Fig. 108. Aardbezie.

Fig. 109. Gemeen nagelkruid. Fig. 110. Leeuweklauw.





\\( llll_ ll](in|M

^lüot De Luii^L (I

.|i|k

/ Sclii-eb. —
lKis1ci'<l\vc(ierik, basterd-

• salii'. wilile selve. — Fig.

IT)—üU cM. hoog. Zacht-

)[i (Ic vorige soort, doch

i'lile, lagere bladeren,

i't steiigeloiiivaffcn

oiilieiiiie bladeren in bet iniddci

De roze bloempjes /ijnklrincr. O,. Aa

slooten en oevers, ilikwijls in wilgci

boscbjes. Bloeit van .biiii Int Augustu:

Fig. 93. Kuise basterd-

niet kurte. bg-eiidr h;

kort-gesteeld. Dloeniti

K/iilohiiiiii iiifwtaniiiii

isf.a-dwv.icrik. iKisti

ig. \Ck — Stengel 15

Dladereii hnicetvurnii

L. — Bei-g

dwederik. -
-00 cM. hoog

, inet niet evengroote tanden, de lagere

. '.14. Kleinbloemige
basterchvederik.

echtovereind, of zwak gebogen. Bloeme

wit. -Jj. In bosschen, tusschen kreuitelhout. aan wegen, door

geheel Europa verbi'eid, zeer algemeen. Dloeit van Juni tot

Augustus.

ÜENOTIIER.V L. Wederik.

Oennthéra hiéiuih L. — St. Teunisliloeni. wederik. Onagra.

gele Onagra, gele Oenotliera, naciitkaars. — PI. '1% lig. 118.

00—100 cM. hoog. Stengel kort- en zachtharig, met enkele lan-

gere, op wratjes rustende haren. Bladeren verspreid, langwerpig,

zwak-getand. De groote, gele, welriekende bloemen vormen

eene lange, eindelingsche aar. 0. Oorspronkelijk in Noord-

Amerika, is deze plant thans door geheel Europa verbreid,

vooral langs rivieren en op zandige plaatsen ; hier en daar zeer

algemeen. De wortels kunnen, als sla toebereid, gegeten worden;

daarom wordt deze plant hier en daar onder den naam van

Rapontica in moestuinen vei'bouwd. Bloeit van Juni tot Augustus.

IsxARDlA L. Watevlepeltje.

Isndrdia ijahistris L. — Waterlepeltje, moeras-Isnai'dia. —
Fig. 96. — Stengel slechts 15—30 cM. hoog ; kruipend. Bla-

deren eirond, kruiswijs ; de kleine, groene bloemen oksel-

standig. %. Aan slooten, langzaam vlietende wateren en in

veenplassen van Zuid- en Midden-Europa ; bij ons vrij zeldzaam.

Bloeit in Juli en Augustus.

CnK:AE.\ Trn. Heksenh-uhl.

Ciredea luietiüna E. — Gi'oot heksenkmid . heksenkrnid.

95. Berg-basterd-
wederik.

96. Waterlepeltje.





Fiq. 111. Knikke 12. Framboos. Fig. 113. Gewone braam.

Fig. 114. Pimpernel. Fig. 115. Leverkruid.
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w'vj. in

II nier



)(•/,(•. 1



nisbloetn. Fig. 119. HeksenkriJ





('rcruBiTA f,. I'oïiipoi'ii.

<'iui',rlnt,t J'rpo I.. -- l'(nii|.(M'n. kalelias. innnk ipi» i

siciplant nirl lann,.,,. lank.lra-cn.KMi ruw- en sli|lli i, i_. n

slcn-cl. |!|(M:.|llcn gr-Mit. -rr|. V|-II,-|||r]| -innt. -hMl. I.. 1\ IIIIU

• >r lan-\v(.||H,-. O- Ark..iiisti- uil .Mi.Mcii-A/.ir-. Dr
| |„, i,

wonit in xrU- viTschri,!,.,,!,,.,!,.!, als siorpkuit in timnn _,

kuvrkl. (l.MJi u,,k als V,VV I.T \V|i)OI.\V.|.

('>irrn-l>if„ nrrwvsa L. — Wrat-kalalias.

(Nr/h-l,;/,, mri;,,,;,,, L. ^ TiiH ia IH l-kalcl las.

CHnn-hita ma.,:ni,n Diich. — llciizciikairhas.

Vm;h-hUa Uujniana. L. --
I l,Tkulcsklinls.

worden cvcnrcns .nvkw(vk( om linii Zdiid.Tlin-c vnu lifui

I'amilic Crassulaceae. X'etplanten.

Knii,
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De pi incnion voniion oc

fakki

(ill.lr

lioncii zijn. -'t. 0|, nilsiiiv |lhl;lf^

.ii.i.'ii van .Mi.l.Icn-cn Ziiid-Kuro

I Aiiüustus.

Fig. 103. Tripmada

v('is],ici.l. lÜiH'it in .lul

SEMi'Eh'VivrM L. Hiiislool:

Sp„ij>rrr;no,i frefnrnm 1..— Iliiislnnk. linislonf. (londcrhaard.

duiKlcrlihnl. — l'l. 1>1. li.u. \Ti. ~- De dikvleeziyv. in een

kult stokcliiuntje ciinliLiciKlc. ,i;e\vini|ici(ie liladei'en vonnen
liijna liiijninili' in/.otti'ii. De sterke, vleezige bloemstengels

lCi— :i() iM. I -. De sleivnrnuge bloemen roze. %. Op de

geliei'.üten van .Midden- en Zuid-Eui'Opa ; sedert lang inge-

liui'gerd (i|i (lilde niuien. in de wijidiergi^n en o]i de dak-

nen \an lidei-enwoninüen.

ramilie Ribesiaceae. Aalbe.sachtigen.

Al of niet stekelige. l)esdragende struiken met verspreide, gelobde bladeren. De
bloembodem is met bet vruebtlieginsel vergroeid: en de bessen zijn dus sebijn-

vrucbten. De sourfen dezer familie zijn over den i delijken. gematigden gorilel

verbreid, vooral in hel westen van Xoord-Amerika.

L'ihi^ luhnun \, — Roode aalljes. witte aalbes. — PI. 24, (ig. l'iS. — Algemeen

bekende tuinplant met smakelijke bessen, 1—11/2 M. lioog, zonder stekels, met ge-

steelde. stom]ilobbige, getande bladeren, groenwitte bloemen in liangende trossen,

en loüde, of witte bessen. %. Azië, Noord-Piusland. Skaiidinavië ; vandaar uit overal

gekweekt Bloeit in Apiil en Mei.

Rihes nigruiii L. — Zwarte aalbes. — Fig. lUi. — lüadei'en

^:^'^Jl^^^^ spitser, grooter en donkerder dan die van de roo<le aalbes.

Bessen zwart. De gebeele plant riekt doordringend, en voor

' V velen, die zich den stank van wantsen heiinneren. oiiaan-

•^- genaam. '%. Noord-Azië, Noord-Oost-Europa. Tlians overal

V ) gekweekt. De vruchten worden gebruikt tot het bereiden
""'

' van sap, wijn en likeur ; zij worden ook op jenever getrok-

"^ ken. Bloeit in Apiil en Mei.

Ribes Grossuldria D. — Kiuisbes, kruisdoorn, krissen,

stekelbes, stekbes, klapbes, doornbes. — PI. 24, fig. 123. —
Algemeen in onze tuinen bekend. Aan den voet der kleine,

cirkelronde, 3—5 lobbige, gekartelde bladeren vindt men
driearmige .stekels. De bessen der wilde plant, die bijna

04. Zwarte Aalbes.
^''^^' g^lieel Eurojja in heggen, enz. verbi'eid is, zijn klein,

geel en met stijve haren bezet. Door eene eeuwen heugende
kultunr zijn talrijke verscheidenheden met groote, roode, gele, of groene, gladde,

of behaai'de vruchten ontstaan.



Fig. 121. Ka'teslaart. Fig. 122. Waterporselen,. , .^ .^.,.

Fig. 124. Augurk. Fig. 125. Knollig vetkruid. Fig. 126. Muurpeper.
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Familie Saxifragaceae. Stccnbrcckachtiij^cn.

Dr ,.nin| s,-lic s(M,rfciL dezer laiiiilie zijii kruiden mei kniiswijsstaaiide. ,d

Ve|-S|iivide hladeieli. /jilidei' stelllll .hldeieli. De llieesle zijll (ivefi illjveiid. inel ZmU'-

V(,r uden, kiui|iellden sfen-el en mei eindelin-sehe {n\ tressen. ( .l' |
iluimei: vereem-de

lileemen. Zij -rneien meestal in ycl.)er-len van liet nenrdelijk liallrend.

Saxii-ra(;a [.. Stvcnhmk.

Sa.r!fr,i;/n npimsiftjolht L. — Daarbladi,^e steeid)reek. — IM. t»i. li-. lÜO. Kmii^end.

zndevormend plantje, met 10—tiÜ cM. kinge, draadvormige, sterk vertakte stengels en

remladdi-e. ever elkander liggende, aan den voet vergroeide bladeren. Bloemen talrijk,

purper, later hlanw. afzonderlijk op korte, reditovei'eindstaande steeltjes. %. Op

stcenige plaatsen dei' hoogere bergen van Kurepa : op de Aliien van Zuid-Duitscliland

en Zwitseiiand. iu liet Reuzengebergle. Illeeit in Mei. Juni en latei- in Augustus.

Sa.v!fniii<i iil:'oldes L. — Gele steenUrei'k. — IM. Ü-. lig. 131. — Een sierlijk,

1.") eM. Iieeg. kleine zoden vormeml al|)eiiplaiitje, m(>t vleezige, verspreide, glanzige

blaadjes. Dleemen .sairraangeel, met eene Itieede. vleezige ringscliijl' in het midden. Q|.

Op natte rotsen en aan de oevers van bergbeken in de Alpen. iUoeit in Juli

en Angustus.

Sii.n'fnii/<i i/nmulcita L. — Knollige steenbreek, knoldragende steenbreek, liaarlemsch

klokkenspel, steenbreek. — Tl. 2i, fig. 132. — Stengel 15—40 cM. hoog, enkelvoudig,

of weinig vertakt. Stengelvoet met knolletjes. Lagei'e bladeren langgesteeld, nier-

voi'niig, stomi>lobbig. De gi'oote, witte bloemen vormen een eindelingschen, scherm-

vormigen tros. %. JNlidden-Eurnpa ; ook bij ons op open grasvelden en akkers soms

zeer algemeen. Bloeit in Mei en Juni.

ClIRVSOI'I.ENILM L. GoUih-cil.

Cliri/siipléniiuii aUeniifoliKiii E. — Wisstdbladig gomlveil, goudveil. — l'l. 23,

lig. 133. - - Teei-, sappig kruid, met een 8—15 cM. hoogen, driekantigen stengel

en verspreide, niei'vormige bladeren. Hoogere bladeren geelgroen. Bloempjes goud-

geel. %. Over het grootst gedeelte van Europa verbi-eid ; bij ons vrij zeldzaam ; u[i

vochtige, beschaduwde plaatsen. Bloeit in Maart en April.

ChrysopUnium oiyposHlfóUum L. — Paarbladig goudveil, goudveil. — Zeldzamer dan

de vorige ; onderscheidt zich daarvan door de kruiswijs.staande bladeren.

Parnassia Tm. Pamaskruhl

.

Partidssia paldstris L. — Parnaskruid, moerassig parnaski'uid, parnassu-sgras. —
PI. 25, fig, 134. — Lagere bladeren hartvormig, langgesteeld. De 15—35 cM.

hooge stengel draagt slechts één zittend, stengelomvattend blad. Kroonbladeren wit,

overlangs gestreept. De meeldraden van den binnensten krans zijn veranderd in zeer

fiuaie, met langgesteekle kliei'tjes omzoomde schubben. 0|. In Noord- en Midilen-

Europa, ook bij ons, verspreid, doch plaatselijk gemeen, op moerassige weiden, hei-

en veengrond, en in duinjiannen. Bloeit in Juni en Juli.

Familie XJmbelliferae. Schermbloemigen.

De familie der Schermbloemigen omvat een groot aantal geslachten en soorten,



Ie Onderfamilie Oi'thospermae. Rechtzadigen.

Kiemwit aan de voegzijde afgeplat, of bol (op de dwarse doorsnede der vrucht).

Ie Groep Saniculeae. BreukkruidaoMigen

Vruclit, lip ilv (Itrursr iJoorsiinIr , hijnii cirkdrond.

Saxkti.A Tni. Breiil:kruid.

Simicnhi cHropu,;, L. — llivukkruMl. (Miiopecsrli l)i-enkki-iii(l. — Fin-. lUG. — Stengel

^J.">—5U cM. liuog. met 1—ti zittende ^:^^

liladeren. Lagere lijadeivn lang- "^

,i:esteel<], handnei'vig. niet vijt ge- '^'i^'

tande loljben. De op li.H.rdjes" geli

Ik^ y^\//^^^ kende schermen d.-ageu ni liel

„"^/^^ midden kleine, tweeslachtige, ddcli

i\m ^^!\^--r£:=^--x '''"^ ''^'^ ''^"*^^ '™* anders dan ma n-

èu\iL -<y 1^^^^ ly'^*-'' i'oze bloempjes. Vruchtjes met . . ., , ,

haakvoi'mige borstels bezet. Bijna in ib\^
l^^fe'''''

V y ~-
\

,

^^ geheel Europa; bij ons zeer zeld- ^j'V"^^a\3 V""

A\llj,r~> ',-i, i-..i3 zaam: in A-ochtige bosschen. Bloeit W[ff \)'J{

'^01 in Mei en .kmi.

"

Ml/. ^

^iw
li il

ASTKANTIA L. Strr.<:c]i('n)l.
^^^ ^mt

Fi^'. lOG. Brcukkruid. Fij;. 107. Zeekriiisdistcl.

Astn'nitiii iii'ijor ],. — Groot ster-

scherm. — PI. i\ lig. Hr.. — Sieiiijk plantje met 30—üO c:\l. hoogen stengel.

Wortelbladeren groot, handnervig. vijl'spletig. De 10—20 omwindselblaadjes zijn iets

langer dan de schermpjes, toegespitst, wit. of roze. Bloempjes klein, wit, of roze. ÜJ.

In schaduwrijke dalen en op open plekken in de bosschen der bergen van Midden-
en Zuid-Europa. Niet inlandsch. Bloeit in Juli en .\ugustus.

Eryn-gu^m Trn. Knihdhtel.

Enj'iiiiium iiKin'fliiiinii \,. — Zeekruisdistel, kruisdistel, meerdistel, eindeloos. —
Fig. 107. — Fraaie. 15—50 Ci\l. hooge. stijve, rechtovereindstaande. sterk \ertakte



Fig. 127. Hu;.......
, .y, x 28. Roode aalbes. Fig 129 Krvue' '-^ ^ - ^

bladige steenbreek. Fig. 131. Gele steenbreek. Fig. 132. Kn'ollige s'teTnbrel.'





plinit. -rauw-iocn of liIauw-KMMi l)cM||it Iü.hIcicu sti]!'. si,Mli|k i;(M.lcMl. iiii't st.<k.'line

l;ill,|,.|| hili-s (1(11 1,111(1. (Ie ll.i.i-CM' Mcll-r|,,|,i\,itt.-l|il S. hcillicll iMihdllnli:. lilcclv-

hlaiiw. ;;. lil .Ie (lüiiicii \aii -.heel KiiKipa lüddt \,in liiiii tot \ii-ustu~~.

Knni'jiiim ,amj>,\tn L - Wldkuii'^distcl. tuiiii. Mistel, wal-

IciMlistcl. ki'iiis,|ist,.|. — Ki-. los -ülcckmih. Mcik \('itakt.

\:>^:>{) cM. Ikm.l: kiiiid. met .Malliuc vcci -ph ti-c hladci en.
\J

waarvan de Ii.miucic slciiü.ddiinattciid. de la-cic -cstccld

'.ijii. I'.l.

ikkrrs. ; (lllk(

•1
(

de dl

A . Idkuubilibtel

2e Groep A m m i n e a e. Akkerscliermachtigen

Vnirhf <l,wlrlijk :;j,h'Ilw/s mninujcdrukt.

Cuiita nnUa L - Watci s, |i,mm lm-, -ciiicciic watcis,!,,,

lm-. -KKitc watcis. II,., iliii-. d,.||,. k,.|\..|. tw, .,.(!< watcH.]!]»..

d,ilw(Ht,.|. — l'i- !(»'• - De ImiHc. dikke. \le(./ii;ew,.it(.|sl,,kis,|,„ii ,lwals,.tu^sehell-

s, lidtteii m \,ik|,.s \|.|(|(.(1(|. (.11 \)v\dt een geel melksap. Steiiyel glad. IDÜ— liiD cM.

li,Hi-. r.lad,.|,.|i <li ie\,iiidiL;-\, eiileelig, met spitse, scherpgezaagde blaad| es. De witte

ildcmpies \oi-men een samengesteld i"

sthenii iii(.t 10 tot 15 hoofdstralen,
'

^ ^r

zoiidei ,iiii\\m(ls(.| üi. Noord- en Mid- ,

^

den Kiiio|ia. op \,Hlitigo plaatsen, aan

,,„,., ™.j^ Kinden \aii sl,),i(,.n. poelen en jilassen.

S,l#'''jf\ ^L'er gitti- i;io,.it m Juli en Augustus. ^.,«0-, ^\l

-^.iW' Ai'iL.M L. Sddcrii.

A'pium (jntvcoJensl^. — Seldeiie, sel-

lij, sellerij, bladselderie, knolselderie,

|ullrüu\vmerk, ejipe. — Fig. lil). —
Stengel 30-lOü cM. hoog, glad, sterk

\ ei takt. WoiteLstok dik en \leezig.

Fig. 109. Waterscheeriing. ^«^liei'nien klein, veelstralig, met tal-

rijke, witte bloempjes op korte stelen,

zonder omwindsel. ^ . Strandplant van Midden- en Zuid-Europa ; de wortel is

aromatisfli : ,laai'oni. en uni de smakelijke bladeren, wordt de jilant algemeen ver-

b,unv,l. Üloeit van Juli tot St.nt,.niber.

X

ig. 110. Selderie.

pETRGSELi.xr.M lloiriii. PeferscUe.

Petróselhuun. sativiiiii Ilollm. — Peterselie, gewone peterselie, kroeze peterselie. —
ri. 25, lig. 130. — Stengel 50—100 cM. boog, sterk vertakt, met dikken, aro-

matischen wortel. Bladeren glanzig-groen, de hoogere drietallig, de lagere vecr-

spletig, met wig-eivormige, driespletige, getande blaadjes. De groengele bloempjes

staan in veolstralige schermen. Seliermpjes met 0—8 omwindselblaadjes. o- Bekende



,i;rueii(.'-|.laii( v;iu Wen AliiMcIhiii.lsclic-zcc-stivck. Iii MiW.li'ii-lMirupa liicr .mi daar

vci'wililcnl. nicH'il iii .luiii cii Juli.

AK(_iUlMHiiiM I.. Zrrnihhnl.

An/n/HH/liim l'o,I,i,ii;iriu L. - Zcvclihia.l, (Irichla.l. liaiir|MH.I. -vitcpdol. wiMc vlier,

wiMr -c.T. -rraidskriii,!. Ilicrlinki iinl. Iiii>. Imvi>. Vv^. \\\. Stcii-vl .".O IIKI

r.M. linu- ivclilovcrriiid. hul. -,-i,M.(,l. Wcilrlhlailcivii iaii-uvs1(v|,|. .iiihl',clH|,i,,tallig,

inrt riruiHlc. -r-.iHlr hlaa.ljcs. dr l,n,,^sle hla.lcivii .Iri.'lalli- |),mm- vci-ruciiiig vail

lAV(v hlaadjcs aan eik,.:, kant ImvH (mmi hkul. iii pkials van ü. nicrslal '/ lilaadjes;

vandaar Av naam. SclMTnirn laniclijk -r...,!. vcclslrali- nirt lalrijki'. witfc hkicnipics.

/.(ind.M- <Mn\vinds,.| ,,r windscltjcs. X. In .Midden- en /ni.l-Knropa zeer al-emiMMi,

nok Ihj ens; aan lieken, in lie,n-en. aan we-eii. Is een lasli- enkrnid onzer tuinen,

r.lueil, van .huii l(i( .Vu-uslns.

('aiu.m L. Kiinrij.

Ciniiii ('arri L. — (lewniie karwij. karwij. karwei. kar\\i|/aad. wilde k(

li'.rk ijn. — Iw- 112. — 30 (10 'cM. line- Üladeren dnlihel-n,.v,.M,| . Iilaa.iies

Fijf. 111. Zevenblad. Fig. 112. GevvoiiB karwij. Fig. 113. Steenbreek-ljevernel.

veeldeelii;, kruiswijs iicplaatst, met lijnvorniige sli|i|ien. La.ueic IjhukTcn met eene
lan-e selieede. Seliermen S— 10 strali-. zonder omwindsel, i;ieem|i|es wit. dl' roze. G-
in iAlidden-Kui'ojia al,::emeen op weilanden en aan akkerlanden. .\l,L;('nieeii aks specerij

verbouwd. Uloeit in Mei en ,iuni.

PlMPlNELLA Tni. Bevernel.

Piiiijiliiéllii K(.rifra(j(i. L. — Steeiiijreek-ljevernei, bevernel. — Fig. 113. — Stengel

t20—00 cM. houg. rond, iijn gegroefd, naar boven met weinig l)la(leren. Lagere bla-

deren hmggesteeld, veerdeelig; blaadjes zittend, gezaagd. Schermen iO—15 stralig,

zonder omwindsel. Bloempjes wit. %. Algemeen in weilanden , aan wegen, aan
berghellingen, op open zandgronden; Midden- en Zuid-Europa. Bloeit van Juli

tot September. De scherpe, aromatisch smakende wortel gold vroeger voor genees-
krachtig.



BrPLEURrji Tm. Doonra:^.

Biq>Iri(nn>, rntHwJifóliiim I.. — I li iii.llihidi- <ln,u\v;is. .|<

l'l. 2\ li.u. l:!7. - \r>—:>t) r.M. Im».,- r-hideicn ('il

.)—7-talli-. zniHl.T oiiiwiu.isrl; nmwiii, ls..|l |es ;!—

;

scli,M-i,iprs: l,lnr,ii|.|(.s n„,,|. o. no,-s|.r..iik(>liik

laii.Icn. is dit plantje wijd (Avr Kiimpa wrliivi.i. (J,

(,p nii-c iilaatscn <'ii in koiciiland -cvdudcii. i;l(K?it

odiwas. nvaali)ladi-d was.

-

I. steii-cloiiivatlciid. Sclici-mci;

ladi-. tweemaal lan-er dan <U

lis 'in de Middcllands.'lie-Z

liij nns werd iic( eeni-v malei

,Tuni en .Inii.

3e Groep. Seselineae. Seselacbtigen.

rnichf rolroixl, of hijim ro/rowl ; <h: :> rihhm snw.-< .jrrlnujchl.

Oex.vntiie L. Tnrkruid.

OpiiiuitJii fisftilósd L — Pitiitnikinid, torkruid, welriekende waterbies. —^
Fig. 114. —

. De (lO— 100 LiM. hooge stengel is dik. hol en weinig vertakt.

fk/ Woitelltladeieii dubbel-veerdeelig. Stengelbladeren met lange,

xlfffe ''""*^ stelen, slechts aan hunne
"'•''

liosenste helft met eenige lani;

\eêi -blaadjes bezet. In het ge

Europa bijna overal algen

1 moei assen en poelen en op natte "^u . .^ mmV"
weilanden. I^Ioeit in Juni en bili ^^1 I^TiirT /j,i^

Vftiusv T.. Honfhppter>.eJie ^

?\S. 114. Pijptorlcriiicl. 5. Hondspeterselie.

i,t]iHs,i ( iiiuipnim L. — Honds

pi tel selie. w ilde peterselie, wilde ei)pe. -n^,

tmnscheeiling, kleine dolle keivel —
iMg. 115. Stengel 30—100 cM. hoog,

rechtovereind, met glanzige, veerdee- '
'^'

lige bladeren, die, gewreven, een onaangenamen reuk verspreiden. Schermen lang-

gesteeld, 8—'12-stralig, zonder omwindsel. De schermpjes hebben 3 afhangende, spitse

omwindselblaadjes, waarvan het middelste langer is dan de

beide anderen. Bloemen wit. O- Giftig : veel op bouwland

en in tuinen. Lastig onkruid ; bijna door geheel Europa.

Bloeit van Juni tot in den herfst.

FOENICULUM Adans. Venkel.

Foenkulum mlgdre Gartn. — Venkel. — Fig. 116. — Sten-

gel rechtovereind, 1—2 M. hoog. Bladeren dubbel-geveerd,

met lange scheeden. Scherm 10—20-stralig, zonder om-
windsel en omwindseltjes. Bloempjes geel. %. Zuid-Europa;

thans algemeen als specerij verbouw<l en dikwijls verwilderd.

Bloeit in Juli en Auyustus.

SiLAUS Bernli. Weidel-erveh

Si'laus jjraténsls Bess. — Weidekervel. Fig. 117.



Stcn-vl (iü^lOO cM. hod- kaïili- ii<',i;T(icfH. La-vrc lihi.lcivii tl—Ü-vondi,--. lion-cre

,.,.iiniaal--c\vcnl. Scliniii.ai inati- i^Td-.l . (i— lO-sf laliv. /(UMlcr. (.f 1 sicclits

1^>J ninuin.ls.^ll, haalles. De lilaa.l|,'s' .kr nniwiialsrltjes zijn kinii en sn,al. met

.M'll vlir/i-rii laild. i;i(irlli|.ics I ilrck-ldrli-crl. >:
.

<M'Mi.T|ir wrh lr| ilaill ili Zwitsia-

lan.l. /iii.l- ('II .MiiM.ai-DiiitsclilaiHl; in N(.or.l-l)iii1srlilaiMl en NcihalaiMl viiJ zeMzaam.

lÜneil van .liiiii 1(il Aii-iisliis.

4e Groep. Angelioeae. Engelwortelaohtigen.

\^r»rht ni,/;/rli>H/s ,if,j,'plal ; „lic rihhni, <,f alhrii de .:ijrihhv„ ijrrlcujrhl.

AN(;ELICA L. lün/rlinnirl.

Ik/Ih, ,lh In I
- In.ilwnltl Ml_<lllllll W il I eli-elkniiil. - Fi- I IS. —

St(n^(l (II! I—J M Ikmu II 111 II Mii nuf \lnlli_( li ii i n hrzrl. r,ia(leivii(li-icvon<liy-

.eveeiil IiIikIks ukumI i lm |i _( z i i_ I ilaltdl I mli- :
sclicrdcn -lont, opge-

,1 izi II Si Ih I in( n Z( M ^inot \( ( Istialii:. ( )ni\viii(lscl aiValleml.

Fig. 117. Weide-ki

V \)t\ ^%^a^

P)loeiiii>jPS wil. '•. Aan lickon. i

Eniojia^ llldeii in Jnli en Augustus,

Fig. 118. Engelwortcl. Fig. 119. Melkeppc.

iil_i vruiitiiic weilanilen en in bossclien van gelieel

5e Greep. Peucedaneae. Varkenskervelachtigen.

Vnirhl iii,/,/rli>,</s af.jrphü ; ,lr ,/rlr mhhlrhlr rihheii <„i,f,rlfw/rl,l, maar ilr

Iwhir hillIrHslr Int mit' 'lil:l:r lijst of rllr-lf/nt rlnii/rl Hilijnirnriil.

TllYSSELlNrii Trn. Mrl k-enne.

rhi/fiselmwn palmlre IIolTm. — Melkeppe. — Fig. 119. — Stengel 100—130 cM.

hoog, hol, gegroefd, melksaphoudend. Bladeren 3-voudig-veenleelig : hlaadjes diep

veerspletig, met langwerpige, toegespitste slippen. Omwindsel en omwindseltjes veel-

bladig; blaadjes met een vliezigen rand. Schermen groot en vlak. Bloempjes wit. 0.
In Noord- en Midden-Europa op moerassige weilanden en aan plasranden. Bloeit

in .luli en Augustus.



Fig. 133. Wisselbladig goudveil. Fig. 134. Parnaskruid. Fig. 135. Groot sterscherm.

Fig, 136. Peterselie. Fig. 137. Door^vas. Fig. 138. Kervel.





Pki )AXIM L. r,r/-/.r//.v/,v

.. I,f/irnxih I - (IciiKVlic vnikciiskcivcl , -

I l_ IJO Stcll-vl (iO— 1(10 cM. Iinn-. !(

\Mt il.inr .•(II w/.'li-v liaiii-kuir (ini-

_. \Mi r.hi.lfivn lol (KI ,-M. hm-.

\i|liiiMl-.ii-i(M|,vli.u. iii.^1 (iii-vlijk ;ian

,,ii mlr,.M-v|>l()/,rii Ihvcim; l.lail-

sl, l( II nvcL Sclicrilirli oinut. Th-lil-

_(,l iiirl tiO nk iiiccrslialcii. Vi-iiclif

o|Mii ],k'kkri, in ,1,. iHissrh.'li van

Mi,|.hn- ni ().ist-Kiirn|,a: in Wcst-

Imii(i]u (liclit liij lic /ee. Vi'ciegerduk

hl) (ins cfii [laar malen gevonden,

r.loeit in .liiji OU Augustus.

Pastin.^CA Trn. Paxthuial:

P<isti,„ini sutlni \.. - l'astinaak.
, ,_^ j.^

jiastukik, pastinake. iiinksternakck

witte peen. witte wortek — Fig. l^l. — Stengel 60—iOO .M. lidog. kantig-gegroefd.

VViiilel iicuvormig, vleezig, wit. Lagere bladeren geveeixl. aan de liuvenzijde glanzig,

aan de onderzijde zaclitliaiig. Sriicruien matig groot, 8^12-stralig, zonder omwindsel.

Bloempjes geel. 'c'. '" Middm- en Ziiid-Europa op weilanden, aan slooten, aan wegen,

algemeen. AVordt din den eetliaren wmlel gekweekt. Bloeit in .Tuli en Augustus.

llKKACr.KrM !.. BiTrl:liiitir.

Hrnirlc/nii S/)liiiii(h/'liiiiii L. — Bereklauw, varkenskool.

Fig. [±2. — (irnole pkmt met een (JÜ~-15U cM. hoogen.

gegroddcn. stijliiarigen stengel. Bladeren ruwharig, veer-

deelig : likuidjes eirond, gezaagd, gelobd, of veerspletig

;

sclieeilni groot en opgeblazen. Schermen groot, van lü—

•

'i(» iM. niiildellijn, veelstralig, meestal zonder omwindsel.

hl' nidcnipjes aan den omtrek der schermen zijn grootei'

dan dii' in liiin midden, doch allen groenachtig-wit, of

-riize. A. Op weilanden, in hosschen en aan wegen van ge-

heel Europa. Bloeit van Juni tot in den herfst. De stengel diende

den Grieken tot voorbeeld voor hunne gegroefde zuilen.

Heracléum sibïricum L. — Siberische bereklauw. — 2—

3

meter hoog ; wordt als sierplant wel eens in tuinen gekweekt,

en bereikt dan eene hoogte van 5 nieter.

6e Groep. Eaucineae. Peenaohtigen.

Vnirhf niet, of ruggelings afgeplat; hoofdribben met bor.sfels bezet;

bijribben gestekeld, of gevleugeld.

Daucus Trn. Peen.

Dauciis Caróta F. — Peen, pee, gewone peen, wortel, gewone wortel, gele wortel,
OöUHMANs, Oiizf Flora. 8



n„.,|,. \v.,rl,'l. vnn,.ln,.st. kr

sfijlliari-: la-viv l.hiilfiv

laiicclvnnni-v. ^l^k,.|pMnli,l

iiK'ii vccUliali-. vlak; .Ie \

„V(,-cliicsl- ('II «kr(M.n1jcsk

(er <kiii (lic in liiin iiii-ldci

-r()(Milc-|ikiiit iiHl vlcc/i,-vi

iHM-ilcllill-VIl VOdiklIllM'lhl.

van .linii lul ScptiMiilicr.

ifjrskrniJ. — l'L 'JC>. li-. i:!'.». St.'n-cl liO— (iU (;\[. lidui;'.

Iwrr- l,.l (liirniaal-rMvid : Maa.ljcs \ ,M.|>|.lcti,L; met

sli|i|irn. OmiwiihIscI rn .miw indsclljcs wcihki.ri.ii. ScImt-

,-|,M,;i-,.|h1.' III hel iiii.Mni v,Tdir|it. vaiiuaar ilr iKiiiicn

,1-. |)('. l,l(M.ni|.|cs aaiMl,Miniiitivk(I.Tsrli,Tnicli/ljli-inn-

allcii /i|ii Wil. . Ziii,l- .Mi.MMlilrii-Knn,|.a. Al^iMiiiM-iiais

voilcl V(_TlHmw(l: uil.lc. ,.|. uvikui.lcii. kiii-s wvp'ii. (,|i

Nrliiphucil IicIiIm'Ii ,m1i (linilMMI. Iinllti-rli W.ilfck l;luci(

2e Onderfamilie Campy 1 o sp er mae. Kromzadigen.

Kiemwit op de dwarse doorsnede der vrucht gesleufd of ingebogen.

7e Groep. Caucalideae. Wilde-wortelaohtigen.

Vnirht hijiia roh-omi, <,f ciji/rlim/s snuieiHjnlnihl ; ,lr :, h<u,pinhh,'n ran rib

niu-iithrlft ,/ni,i,/rnrunl/, iiirt hurstris of slrlrrl.-^ hr:rf : n,r hijnhhr,,^

mrf strkrl^ hc:.f, of ,hmr ^Irhls rrrnnifirii.

GaLHAI.IS L. Wih/r irortri.

,h. <lau,nHh 1 ^- \\ll(l( \M,lt(l dllltsilK WiM
St( 11^(1 sledits r.- .0 ( M 1mmi_

\f kinti-, I!l iileii 11 2- tdl >iiiiil \i(i <^^

(ImIi^ 1)Iu(1|(s \,,is|,|, tu ni(t '^-

--niilli spilM ^li|i|i( 11 Schei men ^,
liii__(st, . 1(1 . /( 1(1(11 'pstiihg %/^
Oiiiwiiids, I (iiitliK 1 ( ml (,| slechts

(dihlidu liliid|(s d( I (.inwnidstl-

^^% 1|(s w, inu tiliijk nu t ( ( II \li( /u(ii

I 11 ld I loenipjeb \m1 dl i(i/( 1 h iii

\iii( lit( 11 met hnge t( ii (Ik li hiki_(

stdds l,(/(t O l'i)iii '11 i^eliLcl

. -cs^, 1 iiidiu d^tmttn ils (iiiliuid ()[) dv

"""^i^Éy
''"'' ™ '" tuuieti LijunsslL(lits((ii

^^^£;^ (iilvtlL mail ds iinkomehiu lin_s

,e\undeii Roeit \ ui M(

.t liili

lp P4 Il(„„(^ d i)iii/aad

Tol! I LIS Ac Ihy>nizva<l

Tórllk Anthr/'sciis Huds. — Hegge -dooriizaiul. dooriizaad. — Fig. 124. — De GO

—

120 cM. hooge stengel en de takken zijn met stijve, liggende, teruggebogen haren

bezet. Bladeren dubbel-veerdeelig. Blaadjes langwerpig, gezaagd. Scliermen langge-

steeld, .3—9-stralig. Oinwindsel en omwindseltjes uit talrijke pri(^Mi\(iiiiiig(' blaadjes

ginonnd. Bloemen wit. of roze. Vrncliten met talrijke, niet bakige boislcls bezet. 0-
lil lieggen en onder kreu|ielliout door geheel Europa algemeen. Bkieit in .liiiii en Juli.



Fig. 139. Peen. Fig. 140. Dolle kervel. Fig. 141. Klimop. Fig. 142. Vogeliiji

Fig. 143. Gele kornoelje.





Se Groep. Scandiceae. Naaldenkervelachtigen.

\-nfrhf .hrnh'lljh- zlji/rlii^i/s „f,/rpl,(l, naar ilrii top rrr^iiiahK af i/rsnarri:/.

ScAXmx L. Naahlrnkcn-cl

Jsaaldekeivel Wilde ken el

„^ .illn.tns ||,,|lin —
xl lajpki 111(1, li()li)i)isiWLh-

Iskiuid, toeteis, toetelol, toetei-

,tekel/aa(] — Fi-^ I2() —Stengel

(50—100 cM. hoog, vertakt, benedenwaails ruwharig, naar boven onbeliaard. Bladeren

glanzig, 2—3-maal veerdeelig ; blaadjes diep-veerspletig en -getand. Schermen 8—10-

stralig, meestal zonder omwindsel ; omwindseltjes 5-, soms meerbladig. Bloempjes wit,

soms geel-, of groenachtig, aan den omtrek der schermen iets grooter dan in hun

midden. Vrucht langwerpig, glad, langer dan haar steel, met korte snaveltjes. 31.

Bijna in geheel Europa op weilanden, aan boschranden, in heggen, aan oevers; vrij

algemeen; onze vroegstbloeiende schermdragei'. Bloeit van April tot Juni.

Aiithri'scus CerefóUum Holl'm. — Tuinkervel, kervel, stekelzaad. — PI. 25, lig.

138. — Stengel 30—60 cM. hoog, boven de knoo})en zachtharig. De geheele plant

veispreidt een sterken specerij-geur. Bladeren driemaal geveerd ; blaadjes diep-veer-

spletig, met korte, stekelpuntige slippen. Schermen 3—5-stralig, meestal zonder om-

windsel; omwindseltjes 1—4-bladig. Bloemen wit. Vrucht zeer smal, glad, zwart,

tweemaal langer ilan liaai' suaveltjcs. 0. In Znid-Eui'opa inlieemsch en algemeen.

In Midden-Eui'Opa dikwijls vcrwildei-d in wijnlicrgen en in heggen. Gezochte specerij-

plant, vandaal' dikwijls, ook in tuinen, vei-bonwd.

CnAEROPKYf.iX'M L. Bihzaad.

Chaeniphifllum témiduni L. — Dronkenmakende kervel, wilde kervel, kervel. —
Fig. 127. — Stengel 30— 100 cM lioog, fijn-geribd, donkerrood gevlekt, door uitstaande

liaren ruw. Bladeren dubbelgeveerd ; blaadjes lobbig-veerspletig, met stompe slippen.

Schermen 6—12-stralig, zonder omwindsel ; omwindseltjes uit 6—8 lancetvormige,

teruggeslagen, gewimi)erde blaadjes gevormd. Bloemen wit. aan den omtrek der



sclicniion fivnoirv il:iii in liiiii iiiiddcii. V

luviil ovrr' .MiiMcn- en /.ni.l-Kurn|i;i ; iii I

liosclinUHlcM. cii/,. zeer ;iI-vim(vi,. Mm nf

.fnn,|. II. :. Wijd

l|M.|lH,srl,|,.s.

9e Grosp. Smyrnieae. Schorsvruohtachtigen.

T'/ //,/// ,/,:,rn//,v, mak lij,/,/;,,,/^ ,if:/r/,l„l, iihl wiitr ,lni

('(IMI .\l L. Dnllr kn-rrl.

ró„nim m,„„l,U,nu I,. — Dnllr k.T\,'l. s,lir,Tlili- -cvlckto

mImviIiii- I'I. t^(i. li- l'iO. - Sicii-vi I
|i

,, IM.

Im.ii-. k.inll-. ni luiiii.l. h,.ll(M|,.|i\V;mils .Idiikcildn,! -rvjckl.

l:kliNtrl,Mi I.iIhI. link HkHlrivi, , lliniii:,,, l-nv(vi', I. ;i;,li ,]<

Fiff. 1-J7. Dronkenmakende 'il.l.li l|('-' i'ii li|,l;i'l|i

ktr^Pl 7 ^>(|_s|i iImi criii

wiii.lsnl: ,,im\mii(|m.|||, s ;i 'i-IJ.hIil;. crii/ii,

J'.lnclll|i|cs wil. \'iii, lil o II. ,.|\. i-

vnnrzicu. . In .Mi.klnii-Kiirn|.a vcis|,ivii

in .Inli en An.mistus. De |,l;inl IiccU ivn h

(liHikriorn,-ii. ;i;il|.l,M.ii.lcizi|(lclhlil-Tncii

s v;lli ilrn ,|,T.lrii r;.il- .-cslc.l.l. ScIht

,->./ins -rwcÜll. innl (vli 2 .Vliki.li- nn

li.u. I knirnlvnnni-c. ln,-vs|iil^lr liki;i(l|r-

(liiMinlijk v;ni -nlwiMlc. -rk;irl.-|.lc riMic

I. n|> scli;i.|ii\vri|kc. vnclili-c |ik.;ils,M i. i

nll ril n|. nincsl;iii,|. 7.rrv vci-illli;! Ülnc

3e Onderafdeelins. C o e 1 o sper m ae. Holzadigeu.
Kiemwit op de dwarse doorsnede der vrucht aan de voegzijde kom- of zakvormig Ingedrukt.

10e Groep. Coriandreac. Korianderachtigen.

Vruchl Iml- ü[ ,lul>hrll,nlr„ni,i,i : all,- rihhrii ow/crlnn/rl,l.

Coui.wniM .M K. Koriinidcr.

Cori<hi,lnnu saf/rmiL L. --- Knrian.lcr. Fi- li>8. —
Stengel :!(» (id rM. Imng. Iiijkans inlmmk ,-('sliiv|,t, onbe-

• ' . haard. I.ui^eiv bkulL-ieii vccMlnnliu. mnl rniHkichli.i^v. Inge-

,0 sneden, gezaagde blaadjes : dn mi, klnlslc diihhclwcrdeeiig.

^\
^

'j^- '"'^t lijnvormige slippen ; de Imngnm lijn \ni-ilc('ld. Schennen
"'^^ 5-8-stralig. znndnr nmwin.Unk (_)iii\viiidsnltjns uit sle.dils

,^' weinige smalln likiadji-s gcvnnnd. i'.lnninpies wit. nf roze,

aan den nmtivk ^\vr snliei'-inen gmnlnr dan in limi midden.

Vl'IK-lil hnlvnnni- met nnn znntachlignii spnnnrij-smaak. O-
''^'^

ït^i., J" ^ui'^-Kiiiuim inhnnmsch: in Midden-Kurnpa als specerij-

plant liier en daar vei-honwd en verwilderd, üloeit in ,Tuli

en Augustus.
Fig. 128. Koriander.

F"amilie Araliaceae. Klimopachtig-cn.

Booninn. nk klimmende heestei'S t vnrspividn. gninhdn. nlsamnllgnslnliln hkidnrnn.

en scliermvnrmig geplaatste hinc n. Dn nn'nstn

inheemsch. hi Enropa groeit slechts de hnkende klin

Inii zi.il



Fig. 144. Witte kornoelje. Fig. 145. Trosvlier.

kamperfoelie.





(il

llKI.KItA L. KlnuniK

Iln/rni llr/i.r L. Kli|,|,,|,. -,.\V,,|ir klinin|,. iMH.InVcil. cildni: ilh'. I'l. tiO

liiJ. 1(1. AI-CIIH'CM l)ckrii,|,'. ;ilfi),|-L!Tnrl|c klili || ,l;l lli . illc Ic-cll ImkHIKMI. Iniscll ,'ll

iMHicii dikwijls ziMT II,,,,- ,,|,sri|-l ,>ii /i,li ,l;i;ii;mii ,l,„ir ini,l,l,'l v;iii lichl w,,rt,>ls

v;islkl;ini|,1. |:|;i,l,>ivM ,lik. -kiiizi- l,MT;i(hri-. I ;I;iiI,tcii ,I,t , ,iiviii,Ii|I,;iiv lakk,'ii vijl-

InMii.L!. iii,;l s|,its,' l,,l,l„.|i: ,li,' ,l,M' VIII, hll,:!!-,' t;ikk,'ii riiilv,,riiiiü. D,' -(m|ut,„mi,'

liln,-iii|,|<-s shmii il, s,'ii,Tincii. .li,' !,• z;iiii,'ii ,mmi Hos vnriMcii. Vrii,lil,'ii /AV;iit. v,t-

MÜliK' •',. (>v,T -,'li,M.| West- ,'n Ziii.l-Kiin,|,:i v,Tiiivi,|. r.|,„'i( in SciiIciiiImt

CU ()cl,,ll,T.

1'aniilic Loranthaceae. Vo^cllijniachti^cn.

\niks\vi|s \,Tl;iktf. ;illij,|-r,,.'ii,'. ,,|, 1, im ,,r ,,|, \v,,|-tcls \v,„>kcivii,l,- s( riiiki'ii.

\v;i;irv;iii ,l,' iimm'sI,'ii in lr,,|,is,li Ani,Tik;i ,mi Inipiscli X/.'u' (e luns i,nh,),Mvii. In

lMii-,,|,n vin, II lil, 'Il ,T si, .'hls \v,Miii,i;v s,„,rli'ii v;in.

Vl^^r^.M L. Marrful.:

Visniw nllunii I,. - .Minvhik. v,,-,'llijni. i'l. 2(1. li-. \V1. SI,mi.-,'I v,,iks\vijs

viTiiikl. :!(! .^(1 ,M. i -; l,|;i,l,T,ii vlcczi-. I,mm;i,-Ii1 I-. I;iii,-,.|-s| ,;ii,'l v, ,1 mi-. !), ,u,''l<'

l,|,,ciii|,ji's irwV^n in d,' ,,kscls ,I,T v,,ik,>ii, i;,'ss,.|i wil. liiiir ,!,.,, is,liiin,'iMl. ni,1 ,','ii

kl.'Vi'ii- vin,lilvl,vs,'li. !), ni;iivt;ik k,,iiil ;ils liiilvc w,„'ki'i|,l;inl v,M,r i)|, ,,iiiivv,MT TiO

V('is,-Iiill,ii,lc l,H,r- ,.|i n;Kil,l-. ,l,„li v,.()rn;iin,>li.|k ,,|, ;i|,|„'l- en |,i-ivli(), 'ii. |H,|,nli(Mvii,

riiiikii ,11 /ilv,Ts|,:irivii. is ,|,„,r -,.|„.,-l Mi, 1,1,. II- iMi Zin,l-Knr,,|,:i ;il-,.iii,.,.|i. en w,,r,lt

,l<H.r iM.ni.u,. z,ui,!,.|,.|i,lc v,,-vls. ,|,.,li v iil ,1 I,mi i;r,„,l,.n lijslir (Tnivlns vis.'iv,,-

rns). Aw ,!, zii,l,.|i ,,nv,Tl,MT.I iiitw,Ti„Mi. v,"i l,r,M,l. ',. I'.l,,,'!! in .Maart en .\|,i-il. Uil,

,jc vnicliliNi w,,r,ll v,,-,.|li|in l„avi,l.

Familie Cornaceae. Kornocljcachtij^cn.

Venvanf aan ,!, Araliaivac ,l,i,-li , laarvan ,,n,lias,'li,M,lcn ,liH,r ,lo enkclvundi-x-,

gaalraiRÜyc. kniiswijsslaan,lc Ithuicren, en düor di- stcciivi'iu-lil.

(V)i;.\rs Tm. Koniodjc.

Conni^ Mm \.. — Kfthaiv k,,i-noeljt\ yelo konioelj<', kninni'ljr. knriicl. — I'l. ti(j,

(i-. II;!, a. 1,. - - Ken '.\-l AI. liooge boom, of heester, innt (ir,,ndi'. lang toege-

s|iitst('. ,l,,nk(_^r,L;r,i,'nij liladeren. De goudgele bloempjes komen v,'i,',r ,l,' bladei'en voor

den dag. Steenvrncliten kersn,,),!. >. (lp dioge liiaiv, ds van Midden-Europa, verspreid

;

als tuinplant algemeen vei'bri'iil. I!l,„'i1 in Maart en Apiil. De vruchten hebben een

aangenamen, zui'en smaak.

Corntis sanguinea L. — Roode kornoelje, witte kornoelje, wilde kornoelje, kornoelje,

kornel. — PI. 27, fig. 144. - IVj—3 M. hooge struilc, waarvan de takken in den

zomer lilauwgroen, in den luaist en in d,'n winter e,-lit,'r blnodmod zijn. l'-la, leren

eivormig, toege.spitst, aan de li,iv,'nzi|,ie ,lonker-. aan ,1e nmliTziJile liciiter-gr,,en. met

korte, zijdeachtige haren. Üe geelwitte bloemen vormen tuilen. Steenvruclit zwart met

witte puntjes. 94. In bosschen en kreupelbosschen van Midden-Europa algemeen

;

veel in tuinen als sierstruik. Bloeit in .Juni.



Familie Caprifoliaceae. KanijK'rfoclicachtij^en.

VVlTCWi- .Ie II Si, 'Il /IJII sirillkni ,Ut -rlllllli-,!,' -nnlcls. Ilicl ,Mlkc|V(M|(|i-V,

knuswijssljiail.lc lihldnvn. /,iihI,t slriiiil,l;Hl,TrM. \)r mimIiIcii /ijli (I njuiiis licsscil.

(if stcciivniclitcii.

f^ AlKlXA L. MHsklishn>;,l.

I
A.ln.m .l/„.sr/,„/r//;y/,/ L. .Mllskliskl-lli.l. Ki-, hi',». KIcill.

^ I sicclils S 1(1 ,-.\l, I
- kllli,l liirl -cmIiiiImIcii Wi illrlst, ,k.

%;(;^! ,,,, , l.^l^nv hhnlrivii hlli^-i'Mrrkk , il icf ;i lil- liicl luv..,],'. ,li,.|,

y-', % / /
''

.Iriri.ilil.i^c l.l:i;i,|j,'S. |),- liclil-idciH'. iiaai' iiiiiskiis rickciMlc

^^;\ ;_ liln,'iii|.|rs v,iriiMli rcii li(M.|i||r, !), vic'/i-r. -rdciM' hessen

^ ^ "ii ' '1 '; ' liekeii naar aaivlheicii. :'.. In N d- en Mi(M(Mi-Kni-n|.a.

v.'is|hvmI. ,.|, \nrlili,n,. |,|aals.ii il sscImmi. v.Hirnaineiijk

,

^ I
^. ^^ niiiliT el/ni. i;|n,.it in Maart en .\|a-il.

If ^SO^ SuiHhm;,. rarn„ós„ L. - 'IVdS-vlicr. I ins, ira-eiH Ie vlier.

r„ I-) M„.ku.ku,„i Vlier. vleiMer. - l'l.
>-.

lii,. M:.. -Slniik van 1> 1! M.

lin,,i;|e. mei een lirnili-eel mei-, illa-lereii ,i^eveer.|; steiUl-

lila. leren wral Vdriiii-. i;ieeni|i|es -eeiaelili-. nk nreenwil ; hessen seliarlakenni,),!. 0\.

In hei-h(,ssel,en van Mi(lileii-lMirn|Ki. I'.i.i niis alleen hij Maaslrielil en Wa-eningeii

in het wild. (),ik als sierplaiil in |iarkeii. Illeeil in April en .\lei.

"xniihhii Hl,/, , \ (.\\ \|iM \|i,i \lMklM I i_ l;iO. - Struik. ..rho.Mii

\ UI -10 M ImmuI. iihI , II wil _ I li,|. iMi _i\,er.l, 1 -:!-|nkki,u; hlaa.ljes

lnu\\(i|ii_ ( ikiikI tcM^,s|,iM _,/ii^,i 1 locnipjis ^ulwit .sterk riekend, lut. tuilen

\( Il < iii_ I bts-^en zwait J[ In Mid-

d( n t II /uid Euiopi ilgemeen iii bo'^-

mIkii in 11, ^^(11 nn v\ dim in in

uiiMii I l,Hit lil luni ,11 liili I), ml ^^
I, iile.mpi. _, tl, .11 in \li, itli, , is

i.iih, 1,11 l/u,,t lii|\<n l\ ,11 mi I i, I.

L)( MULJit, 11 wol, kil ,|(H)i uii/L zm^- ^^
^^ vogels niet \ ooi helde ^^egeten ^^

SiinihiKu L buJus L — f i^evliti,

xliu \l,, 1,1,1 - I u 1 I
— 1)1, ht,-

slinil \ lil M) IJ) , M JHuut, ni, t t^v

I eil, II <i\( I hli|\( lillen st 1111 en ( i u-

ImiII

riff 1 o ( e«one %1ki - ' 1"' ' '- ''' ' "'l' ^ 61 hlicehomn^; ^j^ jyj Laj:e vlier.

--1,111111111(11, _, /Mgd De zoet IK

-

I'ImI, witt, ,il Hl/, hld, iii| |, s \,,im, n (en diutikki^i tuil. l'-essen zwart. In hns-

^'li'ii Hii hds, 1,1111,1, II h, i_l„lliiu, 11 111 ii,_eii 1111 vaarten lai rivieivii van
.\li,l,leii- ,Mi /in,l-hnrdpa. Md,.|t in .luli en Augustus.

¥^^l

.N.ihlip.nilen staii en (.11- ^m^lf . I ^,J|v
11. tdhn Bhdeien.eveeid, ^^ü \^

V'imüMWi T.. SiweH/rbiiI.

Vibiu-ntiin 0'puluH ],. — (ïewone sneeuwbal, sneeuwbal, gelilersclie roos, balroos.



%*

émê

Fig. 148. Meekrap. Fig. 149. Echt walstroo. Fig. 150. Lieve Vrouwe bedstroo.

Fig. 151. Valeriaan. Fig. 152. Spoorbloem.





:;-.vi,

hiis.hr

^'

I, — l'l. '21. li-, l'in. — OvrrMiiviMMlc. 2 't- M. Iioo-v sli'iiik. Ühidcivn

uirl -ct^ilHlr. (,,r-,'s|iitslc Idhiirli. ÜliH'lncli wit. ;i;ili dcli nliilivk (Ier

I -rnolcr (l;iii in liiiii luiiMdi Miiluul /,,ii(ln hm . Mi mI, ik ii /ondd si nu-

•lilliaar. I'.rsscn i I. I!i|iii n\(i _( li. i I liiioiu mmIim'kI. ui hoss, hen. m
II rivi.Tn,.N,.|-s; l.ij ..MS \,H,i il II III <Imi diiiiikaut P.loeit iii Mei eii Juni.

iiii/.e liiiiicii al.Liciiiccii i;( kwi I kil II \niiii is ilc liineiwi)/( l)(ili 011(1, /ooilat /.ij

ccuwl.al dcM't ilciikcii. Zi| 1.1 -tl 11 uit l(iut( i i^umte. (in\i ULJitb.iie bloeiueii.

VihilniHn, L,u,f,u>,i I
— Wdlll;

siiffiiwliak Ml, (uwl.il - Steik \(

takte. I'.',—^->i. M 1mh)-< stimk 'yf

II II 't eiikeivoudiiJe. eiioiide en li|n-i;e- W
^ zaaple bladeien Jon^e loten en "^y

,
-. bladeren wit\iltm De witte bloempjes

^ \ * vnniii'ii dii'lite liiileii. BessBn eerst

Y_^
' iii'Di'ii. later rodd. eindelijk zwart,

' met |ilatteii steen, eetbaar. Over

Midden- eii Ziiid-Eiu'opa verspreid,

aan bdscliramlen en in heggen, vooral

op kalkgrond. Werd l.iJ ons een
^^^

enkele maal in Zuid-Linibiirg wild

aangetrollen ; wordt veel in tuinen en

]iluntsoenen gekweekt. Bloeit in Mei.

LoNiGERA L. Kaïiipcrfocllc.

Lniilrini 1'nirhi'iiieiniiii — Wilde kanii)erfoelie, kamperfoelie, geiteblad, luannetjes-

kiuid, weeuwtjes. bnscliwinde. tninliug. zwitselbloem. — Fig. 133. — Een houtige

slingeriilanl, die tnt 3 M hoog tegen boonien opklimt, ten deele er omheen zich windt,

en ten deele. bij wijze der lianen, er van nederhangt. De eironde, kruiswijsstaande

bladeren zijn ongesteeld, niet vergroeid. Bloemen geelachtig- of roodachtig-wit, wel-

liekend. Bessen rood. Aan boschranden en heggen, in kreupelboschjes van West- en

Midden-Europa ; ook als sierplant algemeen bekend. Bloeit van Juni tot Augustus.

Lomjcera Cax-infólium 1.. — Echte kamperfoelie, kamperfoelie, tuin-kamperfoelie,

geiteblad, raannetjeskrnid. weenwtje.s, boschwinde, tuinling, ^:^^ /^V>ji~-\

zwitselbloem. — PI. '27. lig. 147. — Als de vorige, doch de

hoogere bladeren met elkander vergroeid. Bloemen wit-

geel, of roodachtig, welriekend. Vruchten rood. Waarschijn-

lijk uit Zuid-Europa afkomstig, thans algemeen in tuinen

gekweekt en daaruit verwilderd. Deze en de vorige soort

lokken door hare 's avonds sterk riekende bloemen talrijke

schemeringvlinders, die den zoeten honig er uitzuigen.

Lom'cera Xylósteum L. — Roode kamperfoelie, kamper-

foelie, geiteblad, mannetjeskruid, weeuwtjes, boschwinde,

tninliug. zwitselbloem. — Fig. 134. — Sterk vertakte, reclit-

oveiviiiilslaaiidc struik, meestal slechts 1 M., soms tottZ^/^M.

hoog. Bkuleren eirond, grijsgroen, met een zachtvlokkig baar-

kleed. Bloemen geelwit, reukeloos. Bessen rood. Door geheel Europa in loofbosschen,

in heggen, aan schaduwrijke oevers verbreid. Groeit ook op oude boomstammen. Bijons

>. 134. Ronde Kamper-
foelie.



alleen O], ,leii SI. i'ieteisl

liar^lr hnul. „breilliullf. V

\rr\vrlkt.

Famil

PU. i;in,.il in .M(

'zeni-. zweep- en

.Inni. liet linifeii-(

iMiikken. piJlU'ueren

Rubiaceae. Stcrbladiiren.

Kl'llidell met een kanli-en ^lel,.;

hla.leren Inssehen zich hehlien va'i

xornieii. De taliijke sderteii zijn Vi

ten dei' wai'nie -oi'.lels ililieeins.-||

.kvelllk

.laderen. Wie -a:



29.

% ^fi cf? '''^- '^^- "^"'^^ '^""'^^'^°'- ^'9- ^55- Blauwe knoop.
Fig. 156. Schurftkruid. Fig. 157. Honigbloem.
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GdliiuH mum T. —• Eclit walstroo, geel walstroo. walstroo. — PI. 28, fig. 149. -

i--()U l1\1 lidog Stengel sterk vertakt. Bladeren klein, smal-lijnvormig, stekelpiintit

in kransen van 6—12. De talrijke goud-

gele bloempjes vormen langwerpige,

naar honig riekende pluimen. Vruchtjes

onbeliaard. %. Over geheel Europa,

hchalvc iu het hooge iworden, ver-

hieiii. aan berghellingen, langs wegen,

op drogen zandgrond en in duinen.

Bloeit van Juni tot October.

Gdliimi Mollügo L. — Zacht wal-

stroo, hoog walstroo, rechtopstaand

walstroo, walstroo. — Fig. 138. —
(^^ V '&^^\ stengel 30—100 cM. hoog, onbehaard.

^^j % Bladeren meestal in kransen van 8,

ongesteeld, lancetvormig, stekelpuntig,

aan den rand door opwaarts staande

tandjes ruw. De witte bloempjes vormen groote, losse pluimen. Vruchtjes glad, een

weinig rimpelig. 0|. Over geheel Europa verbreid ; in heggen, in kreupelhout, aan

wegen en dijken, op grazige plaatsen, op bouwland. Bloeit van Mei tot Augustus.

138. Zacht walstroo.

AsPERULA L. RuH'kruid.

.UiKiiila oiloiiita \. — Lieve-Vrouwe-bedstroo, wegstroo, ruwkruid. — PI. 28, fig.

loO - Mengel 10—2.") ( M hoog. Wortelstok kruipend. Bladeren lancetvormig, naar

beneden klem. l.uig\\(Miiig. naar boven lancetvormig, in kransen van 6—8. De

witte bloempjes voimen een driearmige eindpluim. üi. In schaduwrijke bosschen

^W \vW ^an Europa. Bekend om den aromatischen geur der bla-

vi x^ ^^ /l
''^"'"' ^'^ daarom veel gebruikt om Mei-wijn te kruiden.

Bloeit in Mei en Juni.

Sherardia Dill. Sherardia.

i'lï'l

\ 001 al aK oukmid

slwnirdia arvénsis L. — Akker-Sherardia, akkerrood. —
Fig 139. ^ Stengel 8—20 cM. hoog. Bladeren smal-lancet-

\oimig, in kransen van 4—6, aan de bovenzijde en den rand

luw. De lila-bloempjes hebben een trechtervormige kroon met
4-de(Migen zoom ; zij vormen eindelingsche hoofdjes, meteen om-
windsel van 8 blaadjes aan hun voet. O- In gematigd Em'opa,

bouwland, tamelijk algemeen. Bloeit van Juni tot in den herfst.

Familie Valerianaceae. Valeriaanachtigen.

Kruiden, of lage heesters, der noordelijke gematigde en koude gordels. Bladeren

kruiswijs, gaafrandig, of veerdeelig, zonder steunbladeren. Bloemen klein, tot rijkver-

takte pluimen, of tuilen, vereenigd.

Valeridna offidnaUs L.

OUDEMASS, Onze Flora.

Valeriana L. Valeriaan.

Gewone valeriaan, valeriaan, gemeene valeriaan, wilde



valcii

3U-1



30.

Fig. 158. Koninginnekruid. Fig. 159. Klierstijl. Fig. 160, Klein hoefblad.

Fig. 161. Bergaster.
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iiilicciiiscli. wordt cclilci' in .Middcn-Europii in 't .^root vcrlxmwd : de rijpe liooidjes

wdrdcii in de wi'wi'ijcn U>\ liet «nopiu'n" (üpkrassen) van ((ycvoide" (gewalkte,

geperste) wollen stellen gi'hriiikt.

Sü("CiSA Vaill. Bhiuivi' liioop.

Swrisa in-atnisis Mncli. — Blauwe knoop. — PI. 29. lig. 155. — 30—80 cM. hoog.

Wnricisii.k kiirt en dik, [ilotseling eindigend, alsof hij «afgebeten" ware, vandaar de

naam «sueeisa". IJladei'en van eiverniig-langwerpig tot lancetvormig, meestal wortel-

standig. De bloemen vormen 1—.") ha Min il \(iniiige, later bolvormige, blauwe hoofdjes op

lange stelen. Bloemkroon kort: landhlnempjes niet stralend. Kelkzoom met 5 borstels.

%. Bijna over geheel Eui'0|)a verbreid ; op voehtige weilanden, aan Ijoschranden en

in la-eupelhout. Bloeit van Juli tot September.

ScAliiOSA L. ScliKrftkniid.

Scabiósa ColuniMna L. — Duiven-sdinrlikniid, schurftkruid. — PI. 29, lig. 156. —
Stengel 30—60 ci\I. hoog, onbehaaid. Bladeren der onvruclitbare takken langwerpig,

stomp, gaafrandig, of liervormig-gedeeld ; lagere stengelbladeren liervormig, hoogere

smal-veerdeelig. De vlakke hoofdjes zijn blauw, of lila, zelden geelwit, de bloem-

kroneu 5-lobbig, die aan den omtrek grooter en onregelmatig stralend. of %.

Door Midden- en Zuid-Europa verbreid, aan berghellingen, op weilanden en in

kreupelhout ; bij ons vrij algemeen op droge zonnige grasgronden. Bloeit van

Juni tot September.

Scabiósa atropurpürea L. — Scabiósa. Bekende sierplant in tuinen. Zuid-Europa.

Knautia L. Honighlocm.

Kndutia arvénsis L. — Honigbloem, akker-Knautia. — PI. 29, fig. 157. — 30—

100 cM. hoog. De geheele plant min of meer grijsharig. Bladeren van verschillenden

vorm ; de lagere meestal ongedeeld, de middelste breed-veerspletig, met lancetvormige

slippen en eene grootere eindslip. Hoofdjes groot, bleek-lila, tot rood, zelden wit.

Bloemkroon 4-lobbig. Bloemen aan den omtrek grooter en onregelmatig stralend.

Bloembodem met ruwe haren tusschen de bloempjes. %. Door gelieel Europa verbreid

op weilanden, aan akkerranden in lichte bosschen, op zandige gronden.

Familie Compositae. Korfjesdragenden.

Kruiden met verspreide, of kruiswijs-staande bladeren, zonder steunbladeren. De

bloempjes vormen korljes met een gemeenschappelijken bloembodem en een om-

windsel, zoodat de bloeiwijzen op bloemen gelijken. De bloembodem draagt tusschen

de bloempjes meestal strooschubben, of borstels. De bloempjes zelven zijn meestal

buisvormig ; die aan den omtrek dikwijls lintvormig en stralend. De helmdraden zijn

vrij, doch de helmknoppen tot een buis saamgekleefd, door welker holte de stijl

loopt, die dikwerf in twee draadvormige, naar buiten omgekrulde stempels eindigt.

De Korfjesdragenden, ook wel Hoofdjesdragenden of Samengesteldbloemigen genoemd,

vormen de grootste familie van alle Zichtbaarbloeiende Planten en zijn over de

Aarde verbreid. De familie telt 11000 soorten.



Ie Onderfamilie. Tubiiliflo ra e. Buisbloemigen.

Planten zonder melksap. Alle bloemen buisvormig. óf schijfbloemen buisvormig en randbloemen llntvormig.

Ei;P.\TORIL'.M T K,wii„ilnmlTtr,il.

E,ilHitnrinm nriiiiuhlmim L. — Küniu-iinickmid, leverkruid, he.'itjeskruid. — PI. 30,

(i--. ITiS. — Steii-vl KIO-IT.") ,:M. hou--, rechtoverein<L sliji; nhideren kort-ge-steeld,

zaclilliai-i,i;'. i! -.Vdceliu. iiii't laiicelvnrniige. gezaagde sli|»jieii. De bleek-2Jurperen

koi-fjes vormen riiidliiileii. of -iiliiiiiini. •_'.. Op vochtige weikuiden, aan oevers,

in veengrond, bijna door gelieel Europa verbreid. Bloeit inrassige ph,

Augustus.

Aili»ost,rhs ulhifno

cM. iHHig; Iikideren I

Ilodfdjes 3~(>bloenii,

schaduwrijken bosclig

Vdexüstyles Coss. Klii'rxfiJI.

stijL — I>k 30. \i

nel grove en onrc

Rclib. - KI

d-liartv(irniig

illneincll lirl

d der Zwits,'

.
— Stengel (iO— 100

Dve en (inregelnialig ingesneden tanden,

zelden wit. •',. Op vnrhligen, steenigen,

be en Znid-Duilscbe Alpen, ook in bet Schwarz-
wald, liet Reuzengebeigte. de Uesenke en de Vogeezen. Lïloeit in Juli en Augustus.

Tlissilago Trn. HnefbJad.

Timüdiio Fdrfara L. — Klein hoelhkid, hoeven, liocfblad. booslilad, huulsblad,

paardeklauw, stinkblad. tabak. — PI. 30, lig. 160. — Stengel slechts 15—30 cM.

hoog, zaclit-witbarig en inet talrijke langwerpige schubben bezet. Bloemen ücht-

geel. Wortelbladeien liartvormig. hoekig-getand. aan de onderzijde witviitig ; zij

verscliijnen veel later dan de bloeistengels. "4. Over geheel Europa verbreid, op

klei- en zandgronden. Bloeit in Maart en April.

Petasites Trn. Groot Hoefblad.

Pefasites officindlis Mnch. — Groot hoefblad, hoefblad, pestwortel, steenbreker,

dokkebladen, paddebladen. — Fig. 140. — Stengel 30—90
cM. hoog, met een ti'os van dof-purperen korfjes. Bladeren

hartvormig, met tanden van verschillende grootte, aan de

onderzijde witviitig ; zij komen later dan de bloemen voor den

dag en worden zeer groot, (ongeveer 35 cM. breed). %.

In Midden- en Zuid-Europa algemeen op zandige, vochtige

weilanden, aan slootkanten enz. Bloeit in Maart en April.

Aster L. Aster.

Aster Améllus L. — Berg-aster. — PI. 30, lig. 161. —
Stengel behaard, 30—50 cM. hoog. Bladeren kort-stijfharig,

de lagere omgekeerd-eivormig, zwak-gekarteld, de hoogere

langwéi'pig-lancetvormig, gaafrandig. Omwindselblaadjes stomp,

afgerond, een weinig naar buiten afwijkend. Schijfbloemen

geel, straalbloemen violet-blauw. Midden-Europa ; vooral op

zonnige, steenige heuvels van Midden- en Zuid-Duitschland. Niet inlandsch. Bloeit

van Augustus tot October.

Fig. 140. Groot Hoefblad.



Fiy. .62. oci.eiv- ;:.-.-^iail. Fig. 163. Guldenro: ":

Fig. 165. Groot vlookruid. Fig. 166. Madeliefje. Fig. 167. Groote madelief.

che alant.
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A^t,'r Tripnliam L. — /ce-astcf. aster. zcMitwatcrsIcrivkniiil. /ii

Steiiyvl ouljeliaanl. 1.""»— 1()0 cM. hoog, zoiKler. ol' met enkele tak

vormig, gaafrainlii;. reii weinig vleezig. Omwindselblaadjes

weinig talrijk, dakiianswijs nver elkander liggend, de binnenste

langer, en sloiiip. ;. Knmpa: aan het zeestraml en op

zouthoudenden. viM'liti.iicii liudcni algemeen. Bloeit van .liilitdt

Septembei'.

ElUUERON L. FijuMradl.

Erhjrn^ii ,irn- L. — Srlieipc li|iistraak lijnsti'aak blauw

bijtend duiider/aad. blauw donderzaad. — l'l. Ül. lig. 102.

—

Stengel 15—(3U cAI. hoog, ruwharig, met enkele takken. Blade-

ren lijn-lancetvorniig, gaafrandig; de wortelstandige gesteeld.

De kleine kortjes met bleekroode, lila, of blauwachtige sti'aal-

bloemen. 'cj en %. Op zandige. dorre plaatsen, op muren,

langs wegen, over geheel Europa verbreid. Bloeit in Juli

en Augustus.

SoLlüAGo L. Gul(h')u-oe(Je.

Fig. 141. Zee-astev.

SoUddc/0 Virija durca L. — Wilde guldenroede, guldenroede, heidenscb wormkruid.

—

PI. 31, lig. 1Ü3. — Stengel OO—100 cM. hoog, rechtovereind, eerst in de hoogte ver-

takt, met een smallen, langen eindtros van kleine korfjes. Elk korfje heeft doorgaans

8 goudgele straalbloenii)jes. Wortelbladeren omgekeerd-eivormig, gezaagd, gesteeld
;

middelste stengelbladeren langwerpig, oppervlakkig getand, in den gevleugelden bladsteel

overloofiend. -'j. Miilden-Eurnpa. vrij algianeen in boschachtige stieken Bloeit van Juli

tot Septenilier. i

I'NULA L. Alant.

Tnala Heléniiuii L. — Echte alant, alant, alantswortel. —
Fig. 14'2. — Stengel 1— 1^/2 M. hoog, rechtovereind, met

enkele takken. Bladeren aan hunne onderzijde viltig, met

tanden van verschillende grootte langs den rand; stengel

-

bladeren stengelomvattend, toegespitst. Korfjes groot, afzon-

derlijk, eindelingsch. De talrijke goudgele straalbloemen smal

en lang. 'ii. Op vochtige weilanden in bergstreken van Midden-

en Zuid-Europa. Vroeger ook in ons land in het wild gevon-

den ; thans alleen gekweekt. Bloeit in Juli en Augustus.

I'nula germdnica L. — Duitsche alant, alant. —• PI. 31,

fig. 164. — Stengel 30—60 cM. hoog, met haarvlokken bezet.

Bladeren langwerpig-lancetvormig, met kleine tanden op on-

gelijke afstanden, aan de onderzijde wollig. Stengelbladeren met hartvormigen voet.

De talrijke korfjes vormen een gewelfde, schermvormige pluim. Straalbloemen weinig

langer dan de schijfbloemen. %, Aan steenige berghellingen en in de wijid)ergen

van Midden-Europa. Niet inlandsch. Bloeit in Juli en Augustus.

PuiJCARiA Gaertn. Vlooknüd.

Pulkdria di/sentérica Gaertn. — Gi'oot vlookruid,vlookruid, heelblaadjes. — PI 31,

Ü11-. 165. — Stengel 30—40 cM. hoog, met haarvlokken bezet, liier en daar met een

142. Echte Alant.
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Aon vorf. .li,'|,-lKirtv()riiii,u. stcn-cldinvattcnd.

I Knrljcs tol 2 rM. hr.v.l. inrl Ulllijkc siii;illr. -,,u.|-

I II Znii|-lMirn]i;i : (i|i Vüclitii;(_' weiluiuieu. ;iau sluut-

I ni in Ar .liiiiHMi.

KI II vl(ii)kmi<l. vludkriiid. — Fig. 143. — Onaangenaam
I liiiiil van I.V-ilO cM. lioogte. Stengel grauwviltig.

Ilil I II I iiig\vcijiig-l;iii(vl\(iMiiig:. aan den voet afgerond,

]||
I II l>'' stiaalltloL'iiicn uauwelijUs langer dan de schijf-

M II I 1 I Miilgeel. O- Midden-Eüi'opa; oji vochtige, grazige

I in zandige streken ; ooiv bij ons vi'ij algemeen,

hili tot Si'iitfiulior.

1!ei, [.. MadrUefjc.

iiiiis L. — Madelietje, inaagdelief, ineliefke,

iiici/jM't|i-. grasliloem, fennebloem, koeiebloem,

siliaiichliicni. niargeriet, kransje, liefla-uid. —
KJC). — 5—15 cM. hoog. Wortelstok kruipend,

\(uiiiend. lUadoi-en wortelstandig, spatelvormig,

rtand. lÜDcistcngels wortelstandig, onvertakt,

II I II t I I l| III den trip. Straaliildcmen smal, wit. dikwijls, vooral

"11 I 1 hl i'^ijlt n t II |iii[ieieu aanslag; sciiijfbloempjes taliijk, buisvormig
goudgeel J| Üp gias^ i I n I i geheel Europa, het hoogc nuDidcn uitgezonderd,

zeei algemeen Bloeit \ in h t \ orjaar tot Iaat in den hoilst. Zells in zachte

winters vindt men geregeld eenige bloeiende madeliefjes. Talrijke verscheidenheden
met gevulde, min of meer purperen korfjes worden in tuinen gekweekt. «Made" is

een grasvlakte, vandaar de naam.

('mkvsaxïiiemum e. Gaii^ebloeiii.

I.lipf,ClirijsantlictiiHin Leiicdntlieniuni \„ — Witte ganzebloem, ganzoblor

wambuisknoopen, kalfsoog. — PI. 31, fig. 1G7. — Stengel

30—60 cM. hoog ; lagere bladeren langgesteeld, spatelvoi-mig,

getand, of gezaagd, soms gekarteld; stengelbladeren onge-

steeld, langwerpig, smal, met enkele tanden. Korfjes meestal

afzonderlijk, met talrijke goudgele schijf- en witte straal-

bloemen. %. Over geheel Eui-opa verbreid ; in Nederland
zeer algemeen, langs wegen, dijken, in weikuiden en in

grasland. Bloeit van Mei tot Augustus.

Chnjsdntheniim ParthéniumBemh. - Breedbladige ganzebloem,
ganzebloem, moederkruid, matei', vuurwortel, kalfsoog— Fig.

144. — Bladeren veerdeelig, zachtharig ; bladveeren lang-

werpig, stomp, zelven weder veerdeelig. Korfjes talrijk, in

vlakke, schermvormige eindpluimen. Schijfljloemen talrijk, geel

;

straalbloemen wit. % Oorspronkelijk uit Zuid-Europa, thans
als verscheidenheid met gevulde, witte bloemen, in Midden-
Europa algemeen in tuinen; ook wel verwilderd op ruigten en langs wegen. Bloeit

in Juni en Juli. Werd vroeger als artsenij gebruikt.

Fig. 144. Breedbladige

ganzebloem.



Fig. 168. Reukelooze ganzebloem. Fig. 169. Kamille. Fig. 170. Edele kamille.

Fig. 171. Duizendblad. Fig. 172. Wormkruid.
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Clrn/saHthriiniui imulónun L. — Rciikclonzo -aiizchloevii. ,yanzchl(M'iii kalfsoog. --

PI. 32. lig. 108. — Stengel reclitovereind, naar boven vertakt, nnljehaaixl. ij—00 cM.

hoog. Bladeren 2—3-maal veerdeelig, met smal-lijnvormige, bijna haarlijne slippen.

Korfjes met talrijke gele schijfbloemen en witte, meestal teruggeslagen straalbloemen.

llloenibodem lialfbnlvorniig. van binnen sponzig. O- <->ver gebeel KinM[.a verbivid ;

(i|, velden, ruigten rii langs wegen, zei'i algemeen. Ülneit van Mei tot Oetuber.

iMaTKICARI.V L. Krht<' h ilh:

Matrirdria ChainuinUla L. — P]chte kamille, kamille, gewone kamille, wilde kamille,

gemeene kamille, veldkamille, moederkruid, kamille-moederkruid. — PI. 32, iig.

109. — Stengel 15—30 cM. hoog. P>laderen 2—^3-maal veerdeelig met smalle slippen.

Korfjes sterk aromatisch riekend, met gele sehijf- en witte straalbloemen. Bloembodem

verlengd-kegelvormig en In il. O- "ver een groiit gedeelte van Europa verbreid; ook

in Nederland zeer algemeen op bouwland, aan wegen, ruigten enz. De gedroogde

korfjes zijn als «kamille" wel bekend. Hier en daar wordt deze plant als artsenij

verbouwd. Bloeit in Mei en in Augustus.

Anthemis J.. Kamille.

Anthemis nóhilis L. — Edele kamille. — PI. 32, lig. 170. — Stengel liggend, of

kiuipend, 15—30 cM. lang, vertakt. Bladeren veerdeelig, veelspetige veeren en

lijnvormige slippen. Korfjes met gele schijf- en witte straalbloemen. Bloembodem

verlengd-kegelvormig met droogvliezige, lancetvormige strooschubben aan den top.

%. Op zandige weilanden en aan het zeestrand van Zuid-Europa ; in Midden-Europa

verbouwd om er «kamille" van te maken, en daar dikwijls verwilderd. Bij ons nog

niet aangetrolfen. Bloeit in Juli en Augustus.

Anthemis Cótula. L. — Stinkende kamille, kamille, stinkbloem, paddebloem, koedille,

roomsche kamille. — Fig. 145. — Sten-

gel rechtovereind, vertakt, 15—50 cM.

hoog, onbehaard, maar besprenkeld met

klierdragende vlekken, die bij wrijving

een onaangenamen reuk verspreiden.

Bloembodem kegelvormig, met bor-

stels bezet, inwendig sponzig. Schijf-

bloemen geel, straalbloemen wit. O-
Europa ; op bebouwde en onbebouwde

akkers, aan rivieroevers, bij dorpen

;

dikwijls een zeer algemeen onkruid.

Bloeit van Jiuii tot September.

A'nthemis arvénsis L. — Akker-

kamille, kamille, roomsche kamille. —
Fig. 140. — Gelijkt op de vorige soort,

maar heeft een zachtharigen stengel

en dito bladeren. Veêrslippen stekelpuntig. Strooschubben op den bloembodem smal,

stekelpuntig Q ^n Q. Op zandige akkers wijd verbreid over Zuid- en Midden-Europa

;

ook bij ons algemeen. Bloeit van Mei tot in den herfst.

AcHiLLEA L. Duizendblad.

Fig. 145. .Stinkende kamille. 146. Akker kamille.

AchiUéa MillcfoUnm L. — Gemeen duizendblad, duizendblad, duizendtak, liazen-
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gerwe. hazeoprf. Iiazengras. hazenkeiTel. hondeklaar. — PI. 32. fig. 171. — Stengel

/.aclitliaiig. 20—50 c-.M. Iioog. Steiigelbladeren dubbel-veei'siiietig. niet 2—3-spletige of

veerdeelig-.V.-pielige vciMljes en smalle, stekeljjuntige slippen. De talrijke korfjes

vornjen dichte, vlakke tuilen : elk korfje heeft .j witte, of i'oze straalbloemen. %.

Kin-ojia: op weilanden, aan akker- en boschranden. ovei-al zeer algemeen. Bloeit

van .Tuni tot Ocfehei-.

AchiUéa l'tónHin, L. - Mn.-ias-dnizeiidhlad. sinalbladig dnizendblad. duizendblad.

—

PI. 33, fig. 173. — Stengel (jubehaard, .30-00 c^I. hoog. Bladeren lijn-lancetvormig,

gezaagd. De niet zeer talrijke korfjes vormen een losse tuil. Elk korfje heeft door-

gaans 10 witte straalbloemen. -i. Noord- en Midden-Eui'Opa. in bosschen en op

vochtige weilanden, vooi'namelijk in bergachtige streken. Bloeit in Juli en Augustus.

AchiUéa nóhills f,. -^ Edel duizendblad. duizendblad. — Gelijkt op de vorige soort,

doch onderscheidt zich daarvan door eene van het midden tot aan den top getanden

bladspil. Op zonnige heuvels, en op onbebouwde plaatsen in Europa, verspreid. Bij

ons alleen bij Deventei- gevonden. Bloeit in Juli en Augustus.

Taxacetum L. Wm-mknüd.

Tanacétum niliji'irc L. — Boerenwormkruid. woimkrnid. wild woinikruid, reinvaren,

reinevaar, .steenvaren. - PI. 32, lig. 172. — Heesteraditig, aromatisch riekend kruid

van 60—100 cM. hoogte. 1'laderen groot, dubbel-veerspletig, met getande veeren.

De takijke goudgele koi-fjes vormen een wijde tuil. Oj. Europa ; aan berghellingen,

en langs wegen, langs oevers wijd verbreid : zeer algemeen. Bloeit van Juli tot October.

Artemisia L. Alsem.

Artemisia vulgdris L. — Gemeene alsem, bijvoet, alsem, kratibeklootjes. — PI. 33,

fig. 174. - Stengel rechtop, houtig, l-l^/o M. hoog, vertakt. Bladeren veerspletig,

met lancetvormige, gezaagde, of ingesneden slippen, aan de onderzijde witviltig. De
langwerpig-ronde korfjes zijn klein, hebben een viltig baar-

kleed en vormen een lange eindpluim. %. Over Europa en

Midden-Azië verbreid ; op onbebouwde plaatsen, op ruigten,

muren en aan heggen algemeen. Bloeit in Augustus en

September.

Artemisia campestris L. — Liggende alsem, wüde averuit,

alsem, veld-Artemisia. — Fig. 147. — 30—60 cM. hoog,

kruidachtig. De bloeiende, rechtovereindstaande, of naar boven

gekromde stengels vormen pluimen, de niet bloeiende zoden.

Bladeren onbehaard, of met een zijdeachtig grauw baarkleed

bezet, 2- tot 3-maal geveerd. Korfjes eivormig, onbehaard,

bruin-rood. Europa; aan akkerranden, berghellingen, op droge

en rotsige heuvels, algemeen. %. Bloeit in Juli en Augustus.

Artemisia Absintkium L. — Bittere alsem, absinth, alsem,

aalst. alst. — Fig. 148. Stengel 60—120 cM. hoog, recht-

ovei-eind, naar beneden houtig, naar boven kiniidachtig,

pluimen vormend. De geheele plant is met een zijdeachtig, witgrauw baarkleed bezet

en riekt sterk aromatisch. Bladeren twee- tot driemaal geveerd, met lancetvormige

slippen. Bladstelen met kleine oortjes. Korfjes bolvormig, knikkend
;

bloempjes

Fig. 147. Liggende alsem.
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iicel. i\. Kuitijui. .\zi('. ;i;ni dinijc licii^licUiügen, steenige heuvels en \vjjnl)prgen,

voornamelijk in Zuid-Dnitscliland
; in het noorden verspreid zeltb zeldzaini, hiei en

daar vcrljouwd
; bij ons vrij algemeen in de duinen. Bloeit

van Juli tot September. De plant wordt èn als geneesmiddel ^( y/j
' ^;>-

i'n in de likeurstokerij gebi'uikt : men stookt er namelijl

«vorinoiitli" en «absinth" van.

Helk'HKVSum D. C. Sfroobhrm.

Hcl'whrij'num nrendrium D. C. — Zandstroobloem, stroo-

bloem, immortelle. — PI. 33, fig. 175. —15—30 cM. hoog,

met verscheidene, rechtovereindstaande stengels ; de geheele

plant met een wit vilt bezet. De korljes, met citroengele

omwindselblaadjes, vormen platte, of bijna bolvormige plui-

men. •_>. Op di'Oge, zandige heuvels, zandige akkers, bosch-

randen. door Midden-Europa verbreid. Bij ons een paai

maal gevonden. Bloeit van Juli tot September.

Gnaphalium Tm. Roerknüd.

Bittere alsem.

/eveniaaisbloem

Gnaphalium dióicuni J^. — Tweehuizig roerkruid, kattepootje. kattevoet, rozenkransje,

droogbloem, roerkruid, zevenjaarsbloem. — PI. 33, lig. 170. —• Laag kruid met
nitloopers; stengel witviltig, 8—20 cM. hoog, met een eindelingsch, gedrongen

tuiltje van witte, of purperen korfles. Wortelbladeren spatelvormig, stengelbladen

lijnvormig, witviltig, voornamelijk aan de onderzijde. %. Over geheel Europa verbreid
;

bij ons vrij algemeen ; in droge bosschen, op zandbodem, op heidegrond, in de

duinen. Bloeit in Mei en .luni.

Gnaphdlium sylvdtkum L. — Bosch-ioei'kruid, roerkruid,

Fig. 149. — Stengel stijf, rechtovereind, onvertakt, roede-

vormig, witviltig, 30—40 cM. hoog. — Wortelbladeren

langgesteeld, lancetvormig ; stengelbladeren zittend, naai

boven langzaam in grootte afnemend, soms aan beide zijden,

docli steeds aan de onderzijde wollig. Korfjes klein, rolrond,

in de bladoksels, tot een lange, bebladerde pluim vereenigd

Bloempjes vuilwit. Q|. In bosschen van Noord- en Midden-

Europa ; bij ons vrij algemeen op beschaduwden zand- en

heidegrond. Bloeit in Juli en Augustus.

Gnaphdlium Leoniopódium Scop. — Edelweiss. — PI. 33,

fig. 177. — Dicht-vütig, met één, of meer, 2—20 cM. hooge

stengels, aan wier top verscheidene korijes tot een dicht

tuiltje vereenigd zijn, dat door een ster van witte, wollige

bladeren omgeven is. %. Op rotsen en tusschen groote

steenbrokken der hooge Alpen, hier en daar. Bloeit van Juli

tot September.
FiLAGO Trn. Viltkruid.

Fig. 149. Bosch-roerliruid.

Fildgo germdnica L. — Grijs viltkruid, viltkruid, draadkruid. — Fig. 150. —
15—30 cM. hoog, viltig. Stengel vorkswijs vertakt. Aan eiken stengeltop een bijna

bolrond tuiltje van 20—30 korfles; dikwijls ontspringen vlak onder dit bolletje

OUDEMANS, Onze Flora. 10



2 of ;> iut<^es|)rei(le takken, il

|%m

wcci III ('cn lukje eindigen. Korfjes bleekgeel,

\\niil^cllil,iail|e^ met een kale stekeljjunt. O-
Eni(i|i.i . Ik'ImIm' liet liouge noorden. Op akkers, drop;e

/aiidiLii lii'iaeK en langs wegen. Bloeit in Juli en AiiLinsliis.

/V,/,/,» ,nn'i/s/s Kr. — Akker-viltkruid. viltkrnid. draad-

>//( kiiiid. — (ielijkt (111 de vorige soort, maar is slanker en

*!- aan den to}! des stengels onregelmatig vertakt; de takken

Afo/"';^ staan leditei oxeiemd en /iin dirliter bebladerd. De pakjes

•] zijn kleinei in l<dii|kei. en l,e\jt(en sleelits 3- 10 korfjes. Q-
Cijna o\ei i^el I Eniopa xeibieid: bij ons niet algemeen;

op open en bebouwden beide- eii zandgrond, vooral langs

rivieren, üloeit van Jiili tot An.Linstus.

Sene( 10 L. Kniis]n-ni(l.

- Gemeen kiniskiuid, kruiskruid,

klein grintkruid. si-haapssteentjes,

kruid van 15—30 cM. hoogte. Bla-

het gemeen kiuiski

zwak behaard, ma

1^^

Seiii'cio nthjarh L.

kruiswortel. [iluiskruid,

kanariekruid. — PI. 33, lig. 178. — Eenjarii

deren bijna onbehaard of spinnewebachtig-behaard, bochtig-veerspletig, met getande

lobben. Korfjes rolrond, elk met ongeveer 10 korte, zwartgetopte, buitenste omwind-

selblaadjes. Bloempjes geel, buisvormig
;
geen afzonderlijke sti-aalljloemen. O- Door

geheel Europa een zeer algemeen en lastig onkruid der velden, akkers, wijnbergen

en tuinen. Bloeit van Maart tot Üctober.

Senécio si/lvdticus L. — Bosch-kruiskruid. kruiskruid. — Kig. 151. — Ziet ei' uit als

maar is grooter en krachtiger, 15—50 cM. hoog. De plant is

liet kleverig. Straalbloemen teruggerold. Q. Midden- en Zuid-

Europa, voornamelijk in bosschen

met zandigen bodem. Bloeit van Juni

tot Augustus.

Senécio viscósiis L. — lOeverig kruis-

kruid, kruiskruid. — Ziet er uit

als het bosch-kruiskruid, maar is

met kleverige klierharen bezet en

heeft een eigenaardigen reuk. Q.

Europa, vrij algemeen op bescha-

duwden zandgrond, ook op ruige

plaatsen, langs heggen en wallen

en in de duinen. Bloeit van Juni

tot October.

Senécio Jacobdea tluds. — Jakobs

kruiskruid. grondheel, kruiskruid. —
Fig. i5± — 30—100 cM. hoog.

Bladeren veerdeelig, naar beneden liervormig, naar boven met veeldeelige oortjes,

stengelomvattend. Korfjes goudgeel, tot een schermvormige pluim met rechtovereind-

staande takken vereenigd. O. In bosschen, langs akkerranden en op ruigten, bijna

door geheel Europa verbreid. Bloeit in Juli en Augustus.

Senécio erucifólius L. — Smalbladig kruiskruid, raketbladig kiiiiskruid. kiuiskruid. —
PI. 34, fig. 179. — Wortelstok kmipend. Stengel 60—130 cM. hoog. Bladeren

Fig. Bosch-kniiskruid. Fiff. 152. Jaki



Fig. 179. Raketbladig kruiskruid. Fig. 180. Wolverlei. Fig. 181. Driedeelig

tandzaad. Fig. 182. Goudsbloem. Fig. 183. Viltige klit.





di(.p-v.vr.l,M.|iK.

gaalhiuilige m
overeindstaaiiih

boschjes, en a

lijiivdi'iiiige, gt'tamle, veci'spletige veeivu. aan dcii vnct niet

Kortjcs bleekgoel, tot eea scliennvorinigo pluim met recht-

'11 vereenigd. ü|. Midden-Europa, in vociitige bosschen en

luuden ; aan dijken en wegen en in grazige duinvkikten.

Bloeit van Juli tot September.

Arnica Rujip. Wolnrlei.

A'mlai mnnfnwi L. — VVolverlei. valkniid. wuiidkriiid. lleilige-Vrouwekruid. —
PI. 34. lig. 18U. — Stengel 2U -üÜ cM. hoog, met 1—5 korfjes, klierliarig.

Lagere blad(>reii langwerpig-omgekeerd-eivormig, middelste tegenoverstaand. De
groote hoofdjes zijn dooiergeel. ü(. Op weilanden in de gebergten van Zuid- en

Midden-Duitschland ; in liet noorden van gematigd Europa ook in de vlakte. Plaatse-

lijk algemeen. Ook bij ons op hooge, veenachtige heidevelden. Wordt als artsenij-

gewas hier en daar verbouwd. Bloeit iii .hiiii en Juli.

BiDENS Trn. Tumhaad.

Billens tripiirtitd L. — Driedeelig taudzaad. taudzaad, wild würmkruid. boerewonii-

kruid, boelmansvorken, vorken, waterboelkenskruid, klissen. — PI. 3i (ig. 181. —
Stengel 15—lÜO eM. hoog, vertakt. Bladeren gesteeld, driedeelig, of veerspletig,

5- tot 7-deelig ; korfjes geel, rechtovereind, of een weinig knikkend ; bloempjes alle

buisvormig. O- Noord- en Midden-Eui-opa ; op vociitige plaatsen, aan slootkan-

ten, enz. ; algemeen. Bloeit van Juli tot September.

Helianïhus L. Zonncblot'i

mii,

éfM^

ithus dnnuus L. — Zonnebloem. — 1 tot 2 M. hooge, uit Peru afkomstige,

liekeiide sierplant met liartvormige. gezaagde bladeren en zeer groote korfjes van
'20—30 cM. iiiiddellijn. Om liare olierijke zaden wordt zij hier en daar verbouwd.

Bloeit van Juli tot Sejitember.

Helidnthus tuberósiis L. — Aardpeer, topinamboei'. Jeruzalemsche artisjok. —

•

Fig. 153. — Overblijvende, uit Brazilië afkomstige kultuurplant

van 1—11/2 M. hoogte. Lagere bladeren hart-eivormig

,

hoogere lancetvormig. Korfjes geel, 3—7 cM. groot. De plant

wordt om hare aardappelvormige knollen en om hare blade-

ren, die als veevoeder dienen, hier en daar verbouwd. Bloei!

in den herfst.

Calendula Ij. Goudshloeiii.

CaUndula officindlis L. — Tuingoudsbloem, goudsbloem. —
PI. 34, fig. 182. — 20—80 cM. hoog. De geheele plant ver-

spreidt een eigenaardigen , onaangenamen reuk. Bladeren

langwerpig, naar beneden omgekeerd-ei-vdiniig, zachtharig.

Korfjes afzonderlijk; oranje. O- < »(ii>|ii(.iikeliik uit Zuid-

Europa; veel als sierplant in tuinen gekweekt; hier en daar

verwilderd. Bloeit van Juni tot September.

Lappa Trn. Klis.

Lappa toinenfósa Lmk. — Donzige klis, viltige klit. klis, klit, kladdewortel, klai're-

Vig. 153. Aanlpeer.
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hos, kladdebos, bergklit. stai-loHcii. — PI. :ii. lig. I8;i. — Wijdvei-üilvte sfiiiik vau

(30—120 cM. hoogte, mn zivr groote, soms 30 fM. breede en 50 cM. lange lagvie

bladeren. Korfjes in bijsrlicrnicn : hloempjes lila. De omwindselblaadjes iichhcn haak-

voi'mig omgebogen spitsen, waardooi' de korljes lirhl aan kleederen, en/,., blijven

haken. 0. Enropa ; bijna uveial langs wegen, tussehen ki'eupelhout en op i'iiigten.

I.ïloeit van Tnli lot Aiigustns.

SerratüLA L. Zdin/hlad.

Sn-nifa/a timiória L. — Zaagblad, vervei'S-zaagblad. — PI. 35. lig. 1S4. — 30—
100 cM. hoog; lagei'e bladei'en min of meer veerde<'lig. dl' liervormig, hoogere

ongedeeld, scherp-gezaagd. Koi'tjes tot een eimlelingsclie. schermvormige pluim

vereenigd ; bloempjes purper-lila. a|. Bijna in geheel luuojia in bosschen, tusschen

kreupelhout en op weilanden algemeen. Bloeit in Juli en Augustus. De bladeren

dienden vroeger tot geel-verven.

Cardulis Trn. Distel.

Cdrduus nnfam L. — Knikkende distel, distel. — PI. 35, lig. 185. — 50—100 cM.

hoog. Bladeren langs den stengel afloopend, diep veerspletig, zeer stekelig. De pur-

peren korfjes zijn groot, knikkend, staan afzonderlijk, en hebben een viltigen steel.

o'- Bijna in geheel Europa, behalve in het hooge noorden. Aan wegen, op ruigten,

op zandgrond, aan dijken, ook ni duinen. Algemeen. Bloeit in Juli en Augustus.

CmsniM Ti'n. VcdenHstel.

%

ClrsluM ImmoJatuiii Scop. — Speer-vederdistel, i)utterdistel. dikkop, dooi'n, stekel,

veêrdistel, vederdistel, speerdistel, di.stel, gekrulde distel. PI. 35, lig. 180. — Krachtige,

60—130 cM. hooge struik. Stengel gevleugeld en stekelig. Bladeren afloopend, aan

de bovenzijde ruw door stekelharen, aan de onderzijde spinnewebachtig-wollig, veer-

spletig met korte, 2-spletige, stekelige lobben. Korfjes meestal afzondei'lijk, groot,

eivormig. Bloempjes purper. 0. Bijna in geheel Europa; vrij algemeen; op onbe-

bouwde jjlaatsen, langs wegen, in bosschen, op akkers.

Bloeit \aii Juni tot September.

Clraiuni erióphorum Scop. — Wollige vederdistel, veder-

dihtel. veêrdistel, distel — Fig. 154. — Stengel 1— IVu M.

hoog. Bladeren niet afloopend, stengelomvattend, aan de

bo\enzijde groen, met stijve haren bezet, aan de onderzijde

witviltig, diepveerspletig, met smalle, in een scherpen stekel

eindigende lobben. Korfjes afzonderlijk, groot, bolvormig,

purper; omwindsel spinnewebachtig-wollig. O- Midden- en

Zuid-Europa. Op ruigten, aan akkerranden, langs beken. In

ons land alleen in Zeeland aangetrolïen ; op Zuid-Beveland

vi-ij algemeen. Bloeit van Juli tot September.

Clrsium palüstre Scop. — Kale jonker, boererotting, distel,

veêrdistel, vederdistel, moerasvedei-di.stel. — Fig. 155. —
Stengel 1—2 M. hoog, geheel bedekt met de stekelige

alloopende bladvoeten. Ondei-ste bladeren ongeveer 20 cM.

lang, smal, veerdeelig, met talrijke, gekroesde, stekelige lobben, aan weerszijden

54. Wollige vederdistel.



Fig. 184. Zaagblad. Fig. 185. Knikkende distel. Fig. 186. Putterdistel

Fig. 187. Moesvederdistel.
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N '"/'"Il iiiuliiiu K il|( t,lM)l M Ihdsjcs vcreeiii-d. purper. Q. Uijiui in

!-<-'"-•' I u]0| I

I
\o(liti_,e \\(iluil(ii laii I)eekoever.s ; vrij algemeen, lüoeit in

Fuli en Vii_,ustiii

f'
Ci-^ium oh ia mm Seop, — Moes-vederdistei, vederdistel.

m \ UI distel distd — PI. 35, fig. 187. Stengel 50—150 cM.

%
I

' hoOf, Hhduen onbeliaard, met niet altijd even lange stekels,

- ^twimpei 1 stonoPlomvattend, niet afloopend ; de lagere veer-

spl< tu (U hoogtie ongedeeld. Korfjes tot een bosje saara-

.,f I

ill < n dooi i.,roote, geelgroene schutbladeren omgeven.

n ", "iT
^^^^^- -^.{Door

' _ Il I J uiopi op vochtige weilanden,
^

-^^^i»'' •"

Il
m slooten bij ons te lande zeer zeld- ^l^V'.

y /iini IJloeit in luli en Augustus. ^-^^^
.r :\j\,t. - ^'

^ÖT :

(^ Cu>miii anntk VU. — Aardveder- --.-^ " '

"^^^^r'^??-
\' (h^tel Mdeidisti! veerdistel, distel,

^
" -' X\'^^y'l-

iiK. 100. kale,onker. steilgtllooze Vtdudistel. — Fig.
Fi^M.-ro. Aarrtvedcraistel.

156. — Stengel zeer kort. De steke-

lige, onbehaarde, veerdeelige bladeren vormen een wortelrozet, in welker midden
één matig groot, purperen korfje wordt aangetroffen. %. In gematigd Europa ; op

droge weilanden, aan boschranden ; bij ons alleen in Limburg aangetrollen.

Bloeit van Juli tot September.

Cimum arvéme Scop. — Akkervederdistel, velddistel, veiferdistel, veeixlistel, distel,

haverdistel, stekel, stiekel, koorndistel, boerepla;i,L;:. Iii'zciii|(jcs. — PI. 36, fig. 188. —
Wortelstok kruipend, met een eenjarigen, re(lit(i\(iiviii(|>i;i;inden, 60—125 cM. hoogen

stengel. Bladeren smal, bochtig, stekelig-gewimpeid, weinig alloopend. Korfjes talrijk,

in losse, eindelingsche pluimen ; bloempjes bleekrood. ü[. Oorspronkelijk slechts in

Europa inheemsch, is deze plant tegenwoordig door de scheepvaart en de treinen

bijna kosmopoliet gewoixlen. Aan ruigten, op bouwland, langs dijken en wegen.

Bloeit in Juli en Augustus.

Onopohdon Vaill. Wer/disteL

Onopórdon Anhith'nim L. Wegdistel. — PI. 36, fig. 189. — Stengel 1—IV2 M.

hoog, eenigs/.ins wiiilii;. De ;illni)|iende bladeren vormen breede, stekelige vleugels.

Bladeren boclitig-gctand, ol' vecrdeelig, golvend, zeer stekelig, spinnewebachtig-

wollig. Korfjes groot, bolvormig; bloempjes purperrood. Omwindselblaadjes stekelig,

meestal afwijkend. Q. Midden- en Zuid-Europa ; langs wegen en dijken, op

onbebouwden gi'ond, vooral bij zeedorpeu. Bloeit in Juli en Augustus.

Carlina L. Briedistel.

Carllna acdiiUs L. — Zilverdistel, — PI. 36, fig. 100. — Stengel zeer kort, zelden

30 cM. hoog, steeds met één korfje. De lange, diep-veerspletige, zeer stekelige

bladeren vormen eene op den grond uitgespreide rozet, met één korfje in 't midden,

waarvan de binnenste omwindselblaadjes stralend, zilverwit zijn en slechts bij zonne-

schijn uitgespreid zijn. %. Midden-Europa ; bij ons nog niet aangetrollen ; op droge

kalkheuvels. Bloeit in Juli en Augustus.

Carlina vulgdris L. — Driedistel. — Fig. 157. — Stengel rechtovereind, 15—50 cM.

hoog. Bladeren getand, of veerdeelig, zeer stekelig. Korfjes halfbolvormig met spinne-



A( liu lili^-wdUi^ ( iuuüi(ls( I ()ii-,«\((i J(M h IJ-ili|((ii r.iiiiK iis1c iiiiiwhidsel-

>IinI|(s stillend sti()(^(.l (t -> lui |i
I

h , 1, ii\ I I irc (iiihchouwde

liliits, 11 ,11 wdliii I 1, 111 _ 1, 1^1 II u in ,1,. duinen:

iLdii n I 1 cit 111 liili 11 \iu ustii

i\ .IX^Z-;

( FM4LI I \ T C niauit

/V < 1 1 1
I s il /T — (Ti(i{it)tlofcniic,e centaurie, cen-

tiiiiK PI 1(1 li_ IMJ — stengel \ei takt 60—120 cM.

liH^ ililiipii \en (I liill hteispletig slippen lancet-

inii_ ^iitiuidip ot Qptiml koifjps aoói" het bloeien

Il n I

I

I in^e onbehaai de stelen Omwnidselblaadjes rond,

II t hl lio( ki_,e z\\ iite i,e\\niipeid( amhangsels. Bloempjes

/ 1 1 kuini)n 2\ Midden-Euiopa op dioge heuvels, op

iic"ii7 Duediski
di|l (11 op \\eihnlen lii| ons te hnde zeldzaam. Bloeit in

Juli en Augustus.

Ci-)it(iHfva Jaceaij. — Weide-knoopkruid, waiiibuiskiioopen. wanimesknoopen, knoop-

kruid, centaurie. — Gelijkt op de vorige soort, dmlidi aai;! een stengel van 30- 100 cM.

De bladeren zijn alle ongedeeld, lancetvormiu. lianliniidig. of slechts de lagere zijn

verspreid bochtig-getand, of veerspletig. Korfjes donkerroze tot lichtpuiper. Om-
windselblaadjes met gewelfde, rond-eivormige, ongedeelde, of herhaaldelijk ingekerfde,

of kamvormig ingesneden aanhangsels. %. Europa, algemeen ; op droge weilanden,

langs dijken en wegen. Bloeit van Juni tot in den herfst.

Centauréa nigra L. — Zwart knoopkruid, knoopkruid, centaurie. waniliuisknoopen,

wanimesknoopen. — PI. 37, fig. 193. — Stengel 30—100 cM. Jiooii. red il overeind,

vertakt, hard. Bladeren lancetvormig, naar boven gaafrandig, steii-clniiiMiiiend
; de

lagere een weinig getand en bochtig. Aanhangsels der omwindselblaadjes zwart, diep

ingesneden, met geveerde slipjes, wier franje borstelig is, tweemaal langer dan de

breedte van haar middenveld. Bloemen lichtpurper. ü|. Europa, voornamelijk in

l)ergstreken ; bij ons algemeen aan wegen, dijken en op ruige plaatsen. Bloeit in

Juli en Augustus.

Centauréa Cy'anus L. — Korenbloem, blauwe korenbloem, roggebloem, Ijlauwbloem,

bol, tremske, centaurie. — PI. 37, fig. 192. — Stengel 30—60 cM. hoog, vertakt,

grauwharig. Hoogere bladeren lijnvormig, gaafrandig. Korfjes hemelsblauw. /Ji of O-
In geheel Europa algemeen in korenvelden ; bloeit in Juni en Juli. Talrijke, ver-

schillend gekleurde verscheidenheden worden in tuinen gekweekt.
Centauréa montdna L. — Berg-Centaurie. — Stengel 30—50 cM. hoog. De hoogere

bladeren afloopend, de lagere in den bladsteel versmald, alle langwerpig-lancet-

vormig, gaafrandig. De golieele plant spinnewohachtig-wollig. Straalhloemen der

groote, verspreide korfjes dmikrr lieinelsliiaiiw. In hnssclicn van IxT.i^stieken in Zuid-

Duitschland, Oostenrijk en Zwifseihm.l zeer algemeen, in .Midden-Duilsrliland verspreid,

verder noordelijk ontbrekend ; l)ij ons alleen bij Diepenveen gevonden. Bloeit in

Juni en Juli.

2e Onderfamilie. Li gul iflór ae. Lintbloemigen.
Alle bloemen lintvormlg

; planten met melksap.

Tragopogon L. Boksbaard.

Trofjopuc/on praténsis L. — Beemd-boksbaard, boksbaard, salzafij, morgenster. —



36.

Fig. 188. Velddistel. Fig. 1 89, Wegdistel. Fig. 190. Zilverdistel. Fig. 191. Groot-

bloemige centaurie.





I^]. .37. 11-. lOi. Stfiiwi ;',()— (io (M. h onbehaard, rechtovereind, \veini,t

vertakt, lüadei'cii liJn-]ancetvorinig, gaairaiidig, toegespitst, aan haar voet breed,

stengelomvattend ; de geheele plant grauwgroen. De goudgele korfjes sluiten zich

reeds des voormiddags om O uren. ;c'. Bijna door geheel Europa algemeen, oj)

weilanden, langs wegen en dijken, oji linuwland. lUoeit van Mei tot Augustus. Woi'dt

SfORZONERA L. Sc/iorsenn'r.

Scorzonéra hispdnka L. — Schoi'seneei'. — PI. 37, fig. 105. — Stengel 60—120

hoog, naar boven vertakt: takken elk met een geel korfje. Wortel zwart. Bladeren

lijn-lancetvormig, toegespitst, oid)ehaard, of eenigszins spinnewebachtig-wollig, meestal

gaafrandig, zelden getand. 0. Midden-Europa, zeer verspreid, in vele streken ont-

brekend. De gekweekte vorm heeft breede bladeren en 1 a 2 cM. dikke, vleezige

wortels. Bloeit in Juni en Juli. De naam dezer plant is niet van latijnschen, of

italiaanschen, maar van spaanschen oorsprong, en beteekent dus niet zwarte schors

(scorza nera), maar middel tegen den beet der scorzone of escuerzo, eene in Spanje

levende, verkeerdelijk voor giftig gehouden hagedis.

PiCRis L. Bitterkniid.

Picris hieracm'des L. — Bitterkruid. — PI. 37, fig. 196. Stengel 30—100 cM.

hoog, door weerhaakjes ruw. Bladeren lancetvormig, bochtig van rand, laag aan den

stengel naar den steel versmald ; hoogere stengelomvattend. Kortjes geel, tot een

losse, onregelmatige pluim vereenigd. © of %. Bijna in geheel

Europa, behalve in het hooge Noorden ; op weilanden, op

ruigten, langs wegen, op zandgrond, in de duinen. Niet

zeldzaam. Bloeit van Juni tot Augustus.

LeonïODON L. Hondsbloem.

Stekelharige hondsbloem, honds-

/

Fig 158. Stekelharige

hondsbloem.

Leóntodon hispidus L,

bloem, ruige leeuwetand, leeuwe-

tand. — Fig. 158. — Stengel 15—
30 cM. hoog, rechtovereind, met één

korfje. Wortelbladeren langwerpig-

lancetvormig, getand, of veerspletig,

onbehaard, of gaffelharig. Bloempjes

geel. Bijna in geheel Europa, behalve

in het hooge Noorden. Bij ons alleen

bij Nijmegen en in Limburg gevon-

den. 2|. Bloeit van .funi tot October.

Leóntodon autummlis L. — Late liondsbloem, liondsbloem

leeuwetand, herfst-leeuwetand. — Fig. 159. — Stengel 15—

GO cM. hoog, onbebladerd, doch van een of meer gele korfjes

voorzien. Bladeren lang, smal, veerspletig. Bloemstelen hier en

daar met een schub, naar den top langzaam in dikte toene-

mend, vóór het bloeien rechtovereind. Q|, Europa ; op weilan-

den, aan dijken, op ruigten, langs wegen ; zeer algemeen. Bloeit van Juli tot Octobe

159. Late hondsbloem.



B'niijnikniid.

Hi/poclinrris nuliciitii

ctweibloein. — PI. 3iS,

met '2—3 bloemstelt-u

bochtig getand, aan

ik 11

igwurteliii biggciikfuid. higgeiiki'uid. herfstbloeiii,

- Stengel 30—00 cM. lioog, onbehaanl, onbebladerd,

L'én geel, groot korfje. VVortelbladeren uitgespreid,

eenigszins ruwharig, met eene sterke, geelwitte

middenneif. -Jj.. Geheel Euiopa, behalve het hooge Noord

dijken, ()}) luigten, laniis wenen, l'loeit in Juli en Augustus.

Hi/pncliónis ,/I,'(hni. L (xlad bi-genki'uid, biggenkruid, oi

Stengel vJcLJits 15—30 cM. Iiuog.

lilen ot meer stengels komen uit een

woitelrozet te \oorschijn. Elke stengel

di'aagt twee korfjes, die na den bloei

Hl lengte toenemen. L?laderen bocli-

tig-getand, met eene groene midden- <-J

ncii. Q Midden- en Zuid-Europa ; op ^
zaïidi^Kind (n di'ooge grazige hellin-

gen. tuss( hen het koren algemeen.

Bloed UI hl 11 en Augustus.

L\CTUCA L. .SVff.

behaard

Fis- H>0. Glad bisgeiikrnid. Fig. 161. Muursla.

Ladiica jnurdlis Less. — Muur-sla,

i\ii, salade, latuw. — Fig 101. —
Stengel onbehaard , reclitovereind

,

30—400 cM. hoog, met eene vertakte, losse, eindelingsche pluim, wier takken elk

4—5 gele korfjes dragen. De lagere bladeren gesteeld, liervormig-veerspletig met
hoekige slippen. Q of O. Bijna door geheel Europa ; in bosschen, tusschen kreupel-

hout, op ruigten, aan muren ; vrij algemeen. Bloeit in Juli en Augustus.

Lactüca virósa L. — Giftige sla, sla, salade, latuw. PI. 38, fig. 198. — 60—150 cM.

hoog, melksaphoudend kruid met een hoogst onaangenamen
leuk. Stengelbladeren horizontaal, langwerpig-eivormig, met
eene aan de onderzijde slekelige niiddennerf ; lagere bladeren

zeei groot, naar den steel versmald ; middelste veerlobbig,

sfekelpuntig. De gele korfjes vormen een losse, kegelvormige

liluim. G- Midden-Europa; niet inlandsch; in lichte bosschen,

aan slootkanten, op rotsige heuvels. Wordt hier en daar als

aitsenijgewas verbouwd. Bloeit in Juli en Augustus.

Lactika Scaiiola L. — Wilde sla, sla, salade, latuw, wilde

latuw. — Fig. 102. — Stengel 60—125 cM. hoog. Stengelblade-

len tamelijk rechtovereind, grauwgroen ; de lagere en middel-

ste veerdeelig en liervormig, de hoogere langwerpig-toe-

gepitst, ongedeeld, overigens als de vorige soort. Korfjes

bleekgeel, tot een min of meer bebladerde, kegelvormige

pluim vereenigd. 0. Midden- en Zuid-Europa ; op steenige,

droge plaatsen, op ruigten, langs wegen. Bij ons zeer zeld-

zaam. Bloeit in Juli en Augustus.

Lacttka sativa L. — Tuinsla, kropsla, sla, salade, latuw, gewone sla, — Stengel

Fig. 1G2. w



37.

ki.i

Fig. 192. Korenbloem. Fig. 193. Zwart knoopkruid. Fig. 194. Beemdboksbaard.

Fig. 195. Schorzeneer. Fig. 196. Bitterkruid.





100 (•^f. j

Mi-Europ;

81

leren tiieesl lioi'izontaal, getand, hart-pijlvüiiniij, slen^clrniivat-

liliiiiii luel leclitovereindstaande takiceii vniineud. Q- ^"id- <'ii

j,ek\veel<t: ijij ons soms vez'wilderd. liloeit va.n .Inni tot Angustns.

Prenantiies f>. Hazcsla.

Prcmnthr^ pnrpnrea L. — Hazesla. — PI. ;!8, li^. l'Ji). — Stengel 00—150 cM.

Iioog, don, plnimvormend. Bladeren onbehaard, aan de onderzijde zeegroen, met
liartvormigen voet stengelomvattend ; de lagere getand en bochtig. Korljes klein,

lichtpnriier. met 3—8 bloempjes. 0\. In bosschen op l)ei'gen van Znid- en Midden-

Duitsehland. Niet inlandsch. Bloeit in .Jnli en An-ustus.

SoNcnus L. Melkdistel.

Sónrhus nlerdceus L. —
• Moes-melkdistel, melkdistel, hazedistel, ganzedistel, rogge-

distel, doorndistel, zeugdistel, zoogdistel, zeutdissel, motdissel. witte dissel, hazelatnw,

mellewijt, motijzel, motiezel, zeugijzel. — PI. 38, tig. 200. — Stengel 30—100 cM.

hoog, dik, hol, vertakt, onbehaard ; slechts de bloeistelen met weinige klierharen

bezet. Lagere bladeren ongedeeld, veerspletig, of gezaagd-getand ; de hoogere met
spitse oortjes stengelomvattend. De zwavelgele korfjes hebben een onbehaard om-

windsel en vormen een kleine, eindelingsche, schermvormige pluim. Q- Europa.

Een zeer algemeen onkruid op akkers en ruigten, langs wegen en op onbebouwde

plaatsen. Bloeit van Juni tot October.

Sónchus arvénsis L. — Akker-melkdistel, melkdistel, zeugdistel, zoogdistel, hazedistel.

ganzedistel, roggedistel, doorndistel, distel, zeugijzel, hazelatnw . r

motiezel, mellewijt. — Fig. 1G3. — Stengel onder het

bloemdragend gedeelte onvertakt, 60^120 cM. hoog. Woi-
telstok horizontaal, in den grond voortkruipend. Bladeien

lang, lancetvormig, zwak gezaagd-getand ; stengelbladei en

met hartvormigen voet. Takken, bloeistelen en omwindsels

met gele, of zwartbruine klierharen bezet. Korfjes tamelijk

groot, goudgeel, tot een losse, schermvormige pluim ver-

eenigd. %. Europa; een algemeen onkruid op akkers. Bloeit

in .Tuli en Augustus.

Taraxacum L. Paardebloem.

Tardxaciun officindle Web. — Paaixlebloem, inolsla, honds-

bloem , honnebloem, hondebloem, liondetong, hondtong, pjg jgg Akker-meikiüstei.

kettingbloem, pissebloem, papestoelen, wilde cichorei, wilde

suikerij, erdschelle, kaarsjes, leeuwetand. — PI. 38, fig. 201. — Wortel dik. Bladeren

tot een wortelrozet vereenigd, lancetvormig, schaafswijs gezaagd, getand, of gaaf-

randig. Bloeistengel hol, met niet meer dan één groot, goudgeel korfje. %. Europa

;

algemeen op weilanden, droge grasvelden, langs wegen, enz. Een lastig onkruid onzer

gazons, daar de afgebroken wortel nieuwe knoppen vormt. Bloeit van April tot in

den herfst. De ondergrondsche, bleeke bladeren worden als molsla gegeten.

Crépis virens L. — Groen

Oddemans, Onze Flora.

Crepis L. Streepzaad.

streepzaad, streepzaad. — Fig 164. — 15—30 cM. hoog,



liijiu i;i'I]('t'l (iiilifh.KUil. J'.l.iileieii onbe

itgel)r(iken-yezaag(l-\eei>pleti.i^: woi'ti'lbiade

iiiL't jtijlvui'niiiiPii \()et ^tengeloinvat-

tend. Dp kleine, gele koi'fjes vormen

een losse iiluim. Q ^^ -J • Door geheel

Europa \ei-l)ip[(l. (Jok 'm ons land

algrniccn. langs wegen, in heggen.

Bloeit \an Juli tot Octobei.

('iijii- hinuiis I.. —. Tweejarig streep-

/aad. stieepzaad. — Fig. 1(35. —
tiO— li") ( M. hoog : een tamelijk

sterk-vertakt kruid : bladeren min

of meer ruwliarig , afgebroken-

gezaagd-veerspletig : stengelbladeren

vlak. aan den voet geoord, getand,

zittend. De groote, gele korfjes heb-

ben afstaande buitenste omwindselblaadjes, en vormen een

losse, schermvormige pluim, o- Bijna over geheel Europa

verbreid. Algemeen op weüanden, aan dijken, langs slooten.

langs wegen. Bloeit van Juni tot October.

Fig. 164. Groen streepzaad.

d. Iijn-lan.:

gesteeld: d

:vormig,

hoogere

Fig. 16."). ïweejarig
zaad.

B.4RKH.\üSlA Mneh. Borkhausia.

Bnrkhdusia fóetida D. C. — Stinkende Barkhausia, Barkhausia. — Stengel 25—30

c\M. lioog, ruwharig, vertakt. Bladeren ruwharig, in de laagte onregelmatig- veerdeelig

;

stengelbladeren smal, zwak-veei'spletig, of bochtig, vlak. Korfjes geel, weinig in

aantal, op lange stelen ; de straalbloemen aan de onderzijde rood. Orawiudsel

grijswoUig. met gewone, of klier-

dragende haren. Q. Midden- en

Zuid-Europa, vooral op kalkbodem,

droge weilanden, ruigten, wijnber-

gen, enz. Bij ons zeldzaam. Bloeit

van Juni tot Augustus.

HiERACiUiM Trn. Havikskrukl.

Hiemdum Pilosélla L. — Lang-

harig havikskruid, havikskruid, mui-

zenoor. — Fig. 167. — Stengel

8—30 cM. hoog, onbebladerd. Wor-
telstok overblijvend, met uitloopers

en een wortelrozet. Bladeren klein,

langwerpig, gaafrandig, aan de boven-

zijde groen, aan de onderzijde witviltig. Korfjes afzonderlijk, op sterke stelen, citroen-

geel, met straalbloemen, die aan de onderzijde dikwijls rood gestreept zijn. üj.. Europa.

Op droge grasgronden, zandige heuvels, langs wegen. Algemeen. Bloeit van Mei

tot in den herfst.

Hierdcium murórum L. — Muur-havikskruid, havikskruid. — Fig. 168. — 30—60

166. Stinkende Bark-
hausia.

lig 167 Langhaiig haviks

kiuid



Fig. 197. Langwortelig biggenkruid. Fig. 198. Giftige sla. Fig. 199. Hazesla.

Fig. 200. Moesmelkdistel. Fig, 201. Paardebloem.





lM. hoog. Stengels met zwarte klierliareii bezet, doch naai- beneden dooi

haard en aldaai' doorgaans met een of twee bladeren bezet. De groote, eii

toegesi^itste bladfrcn zijn gaafrandig, ol' stompgetand, en vor'men een

De gele koitji's zijn tamelijk groot en staan gewoonlijk ten getale van 3

Omwindsel grijsharig. Oj. Europa. In kreupelhout en in bosschen, op

rotsen, enz. Dij ons zeMzaam. Dloeit in .luni en .Tuli.

HierdciiiiH nmhellütum L. — Schermdragend havikskruid.

havikskruid. — PI. 39, lig. 202. — Stengel 30—120 c.M.

hoog, rechtovereind. vertakt, met eene schermvormige pluim.

Bloeistelen en omwimlsi^N onbehaard. Wortelstok zonder

bladrozet. Bladeren smal. lancetvormig, stompgetand, of

bijna gaafrandig; de iioogere bijna zittend, de lagere

gesteeld. "4. Bijna over geheel Europa verbreid. Op wei-

landen, in lichte bosschen, op steenige heuvels, in duinen,

i)p de lieiile. Algemeen. Bloeit in .Juli en Augustus.

gaans onbe-

onde stomp-

wijde rozet,

of 4 bijeen,

muren, aan

Fig. 168. Muurhavikskruid.

('[('iiouiD.M Trn. Ckhon

Cichóriiiin l'ntijbm J.. — Gewone cichorei, cichorei, suikerij,

lof, witloof, chiclioreilof suikerijlof, brusselsch lof. — PI. 39,

lig. 203. — Stengel 30—100 cM. hoog, wijdvertakt, ruwharig. De wortelbladeren vormen

een rozet, zijn afgebroken-gezaagd-getand, naar boven klein, lancetvormig, ongedeeld.

De korfjes zitten ten getale van 2 of 3 bijeen en vormen groote, ijle pluimen ; de

groote straalbloemen zijn fraai-hemelsblauw en slechts des voormiddags geopend. %
Op akkers, langs wegen, op hooge gronden en op dijken langs de groote rivieren. In geheel

Europa algemeen. Wordt veel verbouwd èn om den wortel, die als surrogaat voor

kollie dient, èn om het lof, dat tot de fijne groenten behoort. Bloeit in Juli en Augustus.

Cichórium Endwla L. — Andijvie. — Is waarschijnlijk slechts een kultuurvorm van

de vorige soort. Zij onderscheidt zich van deze doordien de

bovenste stengelbladeren breed-eivormig zijn en den sten-

gel met hun hartvormigen voet omvatten. Wordt zeer veel

als groente verbouwd.

Lap.SANA (Lampsana) Trn. Akhn-kool.

Lapsdna commnnis L. — Akkerkool, basterdhazelatuw,

zwijnesla. — Fig. 169. — Stengel 30—130 cM. hoog.

Bladeren zeer dun, hoekig-getand, in de laagte liervormig,

met eivormige zijdeslippen en eene zeer groote eindlob

;

naar boven klein en smaller. De kleine, gele korfjes bevat-

ten weinig bloempjes, hebben dunne stelen en vormen een

Fig. 169. Akkerkool. \oiiie, schermvormige pluim. O- Europa. Algemeen onkruid

op bebouwde en onbebouwde gronden, in bosschen. aan

muren en in lieggen. Bloeit van Juni tot Augustus.

Familie Campanulaceae. Klokjesachtigen.

Melksaphoudende planten met gaafrandige, of getande, enkelvoudige bladeren,

zonder steunblaadjes. Bloemen meestal blauw, of wit. klokvormig. Kroon vergroeid-



SI

bladi-, .VüuHÜg.

ongedeeld. Vniclit (

de bergen der wan

liet met den kelk vergroeid. Meeldraden 5. Stijl gedeeld, of

Ml dodsvriirlit. SüOi'tenrijke laniihe di'r genuitigde goi'dcls en van

IC gordels.

l^or.ELiA L. Lohi'lia.

Fig 170. Watei Lnbelui.

Jasione. — PI. 3'.). lig

hooge, wijduitstaande s

ook aan den stengel,

langgesteeld. Bloempjes

bij ons zeer algemeen

Juni tot September.

Water-Lobelia, Lobélia. — Fig. 170. — De bijna bladei'looze,

rechtovereindstaande stengel van dit (irider water groeiend

kruid verheft zich 30

—

.jO cM. hoven de wateroppervlakte. De

bladeren der wortelrozet zijn lijnvormig, er loopen twee met

lucht gevulde buizen door. De knikkende bloemen zijn wit,

hebhen een blauwachtige buis en vormen een lossen, einde-

lingschen tros. %. Noord-Europa; bij ons vi'ij zeldzaam: in

poelen en slooten in heidestreken.

lyiiUrHd En'nii!< I.. — Is de algemeen m tuinen gekweekte

Lolieüa uit Zuid-Arneiika.

J.vsiONE L. Ziindkhikje.

Jiisiihir iiiontt'nia [>. — l!erg-zand klokje, zandklokje, berg-

. -IM: — De wortel is onvertakt, en draagt vele, 15—30 cM.

stengels. Bladeren tot een wortelrozet vereenigd, doch enkele

Alle bladeren lijnvormig, met een golvenden rand. Hoofdjes

klein, lichtblauw, zelden wit of roze, (£;. Midden-Europa. Ook

op drogen zand- en heidegrond en in de duinen. Bloeit van

PllVTEUMA L. Ii'ajiiaizcl.

Fhytéuma orbiculdre L. — Hoofdjesdragende rapunzel, rapunzel. — PI. 39, lig. 205. —
Wortelstok dik, kort, kruipend, met een onvertakten, 15—30 cM. hoogen stengel.

Bladeren gekarteld-gezaagd, naar beneden langgesteeld, langwerpig-hartvormig, naar

boven lijnvormig. — Hoofdjes donkerblauw, bolvormig, later

eivormig. %. Midden-Europa ; in het Alpengehied en in Zuid-

Duitschland algemeen, noordelijker zeldzamer. Niet inlandsch.

hl bosschen en op weilanden. Bloeit in Mei en Juni.

Pht/téuma spicdtutn L. — Aardragende rapunzel, rapunzel,

aaibloemig raponsje, aardragend raponsje, raponsje — Fig.

171. — Wortelstok dik, knollig. Stengel rechtovereind, 30—-

100 cM. hoog. Lagere bladeren hartvormig-langwerpig,

dubbelgekarteld-gezaagd, langgesteeld, hoogere smal, lijnvor-

mig, zittend. Bloempjes geelwit; tot een aanvankelijk eivormige,

later rolronde aar vereenigd, die tot 6 cM. lang wordt. ü|.

Midden- en Zuid-Europa ; in Duitscliland algemeen, bij ons

zeer zeldzaam ; in bosschen en op weilanden. Bloeit in Mei

en Juni. — De peenvormige wortels en de bladeren worden
soms als salade gegeten, en ook als veevoedej- gebruikt.71. Aardragende

rapunzel.

C'ampanula L. Klokje.

Caiiipdimlu (jlonierdta L. — Kluwenvorinend klokje, kluwendragend klokje, klokje



Ww^

\^''L^h"!^^'T'
havikskruid. Fig. 203. Cichorei. Fig. 204. Zandklokje

F.g. 205. Hoofdjesdragende rapunzel. Fig. 206. Kluwendragend klokje.
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PI. 31», lig. 2U6. — Stengel 25—00 cM. iioog, kortliarig, of onbehaard. Lagei'e

bladeren gestoeld, langwerpig-eivormlg, lioogere zittend, breed-lancetvoiunig, niet

hartvorrnigen voet stengelomvattend. Bloemen blauw, in kleine Ijundels in de bovenste

bladoksels gezeten, naar boven tot een hoofdje vereenigd. % Europa, wijd verbreid,

behalve in het liooge Noorden. In ons land zeldzaam. Op vochtige, grazige, bescba-

vooral op kalkgrond, in bergachtige streken, aan droge berghel-

L. klokj

Fig. 172. Riiwehaard klokje.

duwde plaatsen,

lingen. Bloeit van Juni tot September.

Campdnula Trachéliuni. L. — Ruwbeliaard klokje, luwhaii

Fig. 172. — Stengel scherpkantig, 60—100 cM. hoog

Bladeren grof-dubbelgezaagd, stijfharig, naar boven onge-

.steeld, langwerpig, naar beneden langgesteeld, breed-hait-

vormig. Bloemen ten getale van 1—3 in de blakoksels, violet,

groot. Ql Europa ; in bosschen, in heggen ; vrij algemeen in

Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant

Bloeit van Juli tot September.

Campdnula rapunculotdes L. — Akkerklokje, eenzijdig klok|e,

klokje, duivelsnaaigaren. — PI. 40, fig. 207. — Wortelstok

kruipend ; stengel stoinpkantig, 30—60 cM. hoog. Bladeien

ongelijkmatig-gezaagd, naar beneden langgesteeld, hartvormig

.

naar boven kleiner, lancetvormig. Bloemen hangend, licht-

violet, met gewimperde slippen, tot een eindelingschen, een-

zijdigen tros vereenigd. ü|. Midden- en Zuid-Europa; bij uns

vrij algemeen ; in bosschen, tusschen kreupelhout, aan heggen,

op akkers, in moestuinen enz. Bloeit van Juli tot September.

Campdnula rotundifóUa L. — Grasklokje, zandklokje, kleine wilde raponce, kleine

wilde klokskens, klokje, rondbladig klokje. — PI. 40, fig. 208. — 15—30 cM. hoog.

Wortelstok dun, kruipend, zodevormend. Wortelbladeren langgesteeld, cii'kelrond-

hartvormig, breedgetand ; stengelbladeren lancetvormig, gaafrandig. Stengel opstijgend,

dikwijls vertakt, met eenige weinige, knikkende, blauwe bloempjes. %. Over geheel

Europa verbreid ; zeer algemeen ; op weilanden, zonnige heuvels, langs wegen, op

oude muren, in bosschen. in kreupelhout. Het meest voorkomende klokje. Bloeit van

Juni tot in den herfst.

Campdnula persicifólia J.. — Perzikbladig klokje, klokje, haantje (als de meeldraden),

hennetje (als de stempels rijp zijn). — PI. 40, fig. 209. — 30—100 cM. hoog.

Bladeren stompgezaagd, naar beneden lancetvormig, of omgekeerd-eivormig, naar

boven lijnvormig. De klokjes zijn groot, wijd geopend, blauw, zelden wit, ten getale

van 2 tot 6 in een tros. Midden-Europa ; vrij algemeen ; in bosschen, tusschen

kreupelhout, op heidegrond. Bloeit van Juni tot September.

Campdnula pdtula L. — Weideklokje, wijdgetakt klokje, wijdbloeinig klokje, klokje.

—

PI. 40, fig, 210. — Stengel ivclitovéivind. sierlijk, vertakt. 30—50 cM. hoog. Bladeren

gekarteld; de lagere laiii^wcriiiü-oinp'kri'iil-civdrniig. naar den bladsteel versmald

;

de hoogere smal-lancetvuimig. IJlueuiun ruudachtig-violet, wijd-geopend, tot aan het

midden gespleten. Q. Komt in bijna geheel Europa, behalve het hooge Noorden voor;

bij ons zeldzaam ; op vochtige, grazige, beschaduwde plaatsen, op weilanden, in

boschjes, langs wegen. Bloeit van Mei tot Augustus.

Specüi.aria Heist. Kantrrucht.

Speeuldria Specuhan 1). (
'. lil. —^ Spiegelvormcnde kantvruciit. spiegelvormeud kiiikje.



vciiusspicgel. vn)ii\vcs[.R-vl. kaïiiviiuhl. i:iontlilneiiiii;e kaïitvriiclit. — PI. 40. lig.

211. — Steii-vl wijilvci'fiikl. I.-.—L>r. r.VI. Im.ig: de ,HMlcistc lakkm li.'l Luigst. lUa-

dereii kngweriiig, «Ie kigvrr uiiigckcnd-ciidiHL niiicinm alzoiMlnlijk, kiduii stcrvormig,

Ml, 't (Vil
'

kui-lr huis. pui|M_T-viulct. O- MhMcii- Knrn|,a. nnk liij mis zeei' algfiiieen ;

liissriicn liet k.iivii. op zaii(lgrüii(i. Dioril van .liili tof in Wmi limfst.

Familie Ericaceae. Hcidcachtigcn.

Slniikcn. nl' iKiinnachtige lieesters, met gaarramiigr. ,il' gelande, enkelvoudige bla-

deren, i'.ldi'iiien meestal hangend, tot Icorte trossen vereriiig(k Vi-ucht een doosvrucht,

ot een hes. «iruote üunilie. vooral ovei' de gematigde en kouder,^ gordels verbreid.

Onderfamilie Vaccinioideae. Bosclibesachtigen.

VacC'INIUJI ].. Boxrhhrs.

Vdci-hiiiiDi Mi/}iil/)is L. — lüauwe boschbes, boschbes, gewone boschbes, waldbes,

krakeliies. pnilelhes. Iilauwlies. bikbeeren, waldbeeren, keutelbeereu, bleeken, klokke-

beien, blauwe boschbezie, walbes. — PI. 41, lig. 212. — 15—30 cM. hoog, metreeht-

overeindstaande, kantige, groene takken, eironde bladeren, boli'onde, groene, llauw-rood

gekleurde bloempjes en zwarte, blauw-bei'ijpte, zelden witte bessen. %. Over geheel

Europa vei'breid. in hoog gelegen bosschen ; in Znid-Knrojia alleen (i|i de bergen. Bloeit

van Mei UA .limi. De bessen, die in Juli en .Vugnstus riJiien. woiilen gegeten, dienen

tot het bereiden van eene likeur en zijn een onsclmldig middel voor liet kleuren van wijn.

Vaccmium uliginósum L. — Rijsbes, waterbes, veenbosclibes, stronkbes, boschbes,

zwarte boschbezie. — PI. 41, fig. 213. — 30—120 cM. hoog. Gelijkt op de vorige

soort, maar heeft ronde, steviger, houtiger takken. De geheele plant is meer grauw-

groen ; de bladeren omgekeerd-eirond, aan de onderzijde blauwgroen. Bloemen

kleiner, wit, of roodachtig. Bessen zwart, blauw-berijpt. 0|. Noord- en Midden-Europa,

in vochtige bosschen op de bergen, op heigrond, in moerassen. In ons land zeldzaam,

in lage venen. — Bloeit in Mei en Juni. De bessen worden voor dezelfde doeleinden

gebruikt, smaken echter flauw. Vroeger meende men, dat ze bedwelmend werkten.

Vaccmium Vitis iddea L. — Roode boschbes, vossenbes, krakelbes, iiondbes.

beerenbes, roode bleeken, boschbes, roode boschbezie, hondsbes, roode krakelbes,

roode krakelbezie, hondsbezie, beerenbezie. — PI. 41, fig. 214. Nederliggende, sterk

vertakte, slechts 10— 15 cM. hooge struik. Bladeren altijdgroen, omgekeerd-eirond,

aan de onderzijde met donkere stippen, aan den rand naar beneden omgekruld. De
witte tot vleeschroode bloemen, met vooruitstekende stijlen, vormen korte, hangende

trosssen. Bessen eerst groenwit, later scharlakenrood. ü|.. Noord- en Midden-Europa, op

drogen moerasgrond, op heide en in bo.sschen in gebergten, in Zuid-Europa alleen

op hooge bergen. Bij ons zeer veel in hooggelegen bosschen; weinig op heidegiond.

Bloeit in Mei en Juni. De aangenaam zuur smakende vrucliten worden ingemaakt.

Vaccinium Oxycóccos L. — Veenboschbes, boschbes, kroozen, kreuzen, veenboschbezie,

veenbei, veenbes. — PI. 41, fig. 215. — Slank heestertje met kruipende, tot 30 cM.

lange stengels en draaddunne. liggende takken. Blaadjes altijdgroen, langwerpig-

eirond, toegespitst, met naar lieneden miigekrulde randen, aan de onderzijde bleekgrijs.

Bloempjes stervormig, langgesteeld, knikkend, licht purper, met teruggeslagen slippen,

diep gedeeld. Bessen rood, zuur. üf. Noord-Europa, in turfmoerassen, zeldzamer op

hooge bergen van Midden-Europa. Bij ons vrij algemeen op lagen veengrond.



Fig. 207. Akkerklokje. Fig. 208. Grasklokje. Fig. 209. Perzikbladig klokje.

Fig. 210. Weideklokje. Fig. 211. Vrouwespiegel.
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Onderfamilie A r b u t o i d e a e. Zandbesaclitigen.

AliCTOSTAPllYLOS Adaiis. HnmJnaf.

Arrtosti'qjlN/los Uca iirsi L. — Beeredmif. — PI. 41, lig. :21i.;. — Stengel liggemi,

30—^100 cM. lang. Bladeren altijdgroen, lancetvormig, of omgekeenl-eirond, gaaf-

randig, netaderig. Bloempjes groenwit, flauw rood gekleurd, ten getale van 4—6 tot

een ciiideliM.iisclien. Iiangendcii Ir^s vcreenigd. Bessen glad. sriiarlakenrood. üj.

Noord-



Onderfamilie Rliododendroidea Rhododeudronaelitigen.

Azalea L. Azalea.

Azalea p> IJggende Azalea. — l'l. tó. lig.

'2'2 cM. lang, niet talrijki'. alti>

(Ie bovenzijde glanzende liladeivu.

andi'ii. Kelk purper; kroon r

lil' liundcis. -J-f. Op moerassige pla;

Nunrd- (n .Middeii-Eurojia. "P.loei;

ineii en kassen woi'dei

ukaclitige Azalea's gek

a. indi.-. en Amerika" fl

I.,. met 10 m.'eldrade

[... met :. mceldi'adcn.

"••. — Stam liggend,

iiene. lancetvormige,

1 naar heneden om-
c; liloemen in einde-

en der iiooggebergten

in .M(-i en .funi. Niet

'rsriieidene. [)rarhtig

kt. dii' in de geberg-

leiiooren — zoo o. a.

I. kassen en kamers:

len vollen nrnnd.

ÜHononKNDROX L. lihododéndn

lihodoiU

verwilden

lihiidodeiidroit fei-ri(ghiei(ni L. — Roestbladige alpenroos. —
PI. 42, lig. 2i20.

—
" Stam houtig, 15—30 cM. hoog, liggend

of opstijgend. Bladeren lederachtig, lancetvoi'mig, onbehaard.

aar heneden omgekrulden rand, aan de onderzijde met een roestkleurig

De iiclitroode. of purperen l)loemen voimen een eimlelingschen, scherm-

ins. V. Op hoomlooze graniet- en gneiss-rotsen van ^lidden-Europa zeei'

Niet inkuMlscli. üloeit van ,luli tot September.

iilroii /luiitiriiiii \j. is de algemeen in tuinen en parken gekweekte, dikwijls

e. uit Kleiii-Azië overgebrachte siei'plant.

Leoum L. Motkruid.

Lédum pah'ish-e L. - Motkruid. ~ PI. 4'2, (ig. 221.— GO— 121» cM. hoog. Plant met

een bedwelmenden reuk. Stam rechtovereind. Bladeren altijdgroen, lijn-lancetvormig,

lederachtig, met een naar beneden omgekrulden rand, aan de ondei'zijde met een

roestkleurig vilt bezet. Bloemen wit, zelden roze. tot een eindelingschen, schermvor-

migen tros vereenigd. %. In turfmoerassen van ^[idden-Europa. Niet inlandsch. Bloeit

in Mei en Juni.

Familie Pirolaceae. Wintergroenachtigen.

Onbehaarde kruiden met gesteelde, altijdgroene, glanzende bladei'en, en een

onvertakten, naar boven altijd bladerloozen stengel, die meestal een tros van bloemen

draagt. Noordelijk Halfrond.

PiROLA Tm. Winterfjroen.

Pirola rotimdifólia L. — Rondbladig wintergroen, wintergroen. — PI. 42, fig. 222. —
15-30 cM. hoog. Bladeren cirkelrond tot omgekeerd-eivormig, zwak gekarteld, tot

een wortelrpzet vereenigd. Bloeistengel met eenige schubben bezet. Kelkslippen

lancet.yormig, toegespitst. Bloemen wit, met ver vooruitstekenden, gebogen stijl. ü|..

Midden-Europa; op vermolmden, plantaardigen afval, in bosschen en in duinvalleien;

bij ons vrij menigvuldig. Bloeit in Juni en Juli.



Fig. 212. Boschbes. Fig. 213. Rijsbes. Fig. 214. Vossenbes. Fig. 215. Veenbes.

Fig. 216. Beerbes.
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Ph-oJa minor T.. — Klein wintergroen. — Fig. 175. — Stengel .)—20 cM. hoog,

meestal uiibeliladeid ; liladeren meest alle wortektandig. Kelkslippen kort en breed.

Bloempjes wit, of roze, met een verbor-

gen, rechten stijl. %. Europa en Noord-

Azië; in bossclien en duinvalleien. Bij

ons niet zeldzaam. Bloeit in Juni en Juli.

Ffrola sccibida L. — Knikkend winter-

groen. — Fig. '176. — Stengel 10—15
cM. hoog, tot op halver hoogte bebla-

derd. Kelkblaadjes zeer klein. Bladei-en

eirond, toegespitst. Bloempjes groenwit,

met een langen, bijna rechten stijl,

tot een eenzijdigen tros vereenigd. '^.

Midden-Europa, in bosschen ; vooral in

bergstreken. Bij ons alleen bij Hum-
meloo gevonden. Bloeit in Juni en Juli.

Pïrola uniflóra L. — Eenbloemig

wüitergroen. — Fig. 177. — Stengel

;•, éénbloemig. Bladeren omgekeei'd-eirond, toegespitst, ge.steeld,

wortelstandig. Bloem knikkend, wit, welriekend. Q|. Noord-Europa en in de geberg-

ten van Midden-Europa ; in bosschen. Bij ons slechts op twee plaatsen gevonden.

5. Klein wintergroen.

sleclits 5—10 cM. hoog

17G. Knilikend
intergroen.

MoNOTROPA L. Stofzaad.

(ipii Ht/paiufi/^ L. — Stofzaad, zonderblad. — Fig. 178.

haard, of zachtharig, 15—20 cM. hoog

plantje, op boomwortels parasiteerend.

Stengel in plaats van met bladeren met
schubbetjes bezet, in een doorgaans

eenzijdigen tros eindigend. Kelk- en

kroonbladeren bijna even groot. %.

Europa ; in schaduwrijke dennen- en

eikenbosschen, tusschen rottende bla-

deren en naalden. Niet zeldzaam.

Bloeit in Juli en Augustus.

Familie Aquifoliaceae..

Hulstachtisren.

Bleek, geelwit, onbe-

Fig. 177. Eenbloemig
wintergroen. Heesters, of boomen, met verspreide,

dikwijls lederachtige bladeren ; kleine,

okselstandige bloemenbundels, en besachtige steenvruchten. Over den geheelen aardbol,

behalve in Australië, verbreid ; in Europa door de gewone hulst vertegenwoordigd.

Ilex L. Hulst.

Ilex Aquifólium L. — Hulst, gewone hulst, heukel, kattedoorn. — Fig. 179. —
Sterkvertakte, 1—G M. hooge, altijdgroene heester, of boom. Bladeren kortgesteeld,

OuDEMANs, Onze Flora. 12
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Familie Priraulaceae. SleutelbloemachtJQen.

Mi'cst kiiiideu met kruiswijsstaande, of verspreide bkderen

iiidcr siciiiiblaadjes. Bloemen met 4—?, doorgaans met 5

meekhadi'ii en één stijl. Vruchten meest doosvruchten met

(ene centrale zaadlijst. In talrijke soorten over den gehcclcu

aardbol verbreid: vooral in de gematigde en koude gordels

en in de hooggebergten der warme goi-dels. Vele soorten

hebben liaai gekleurde bloemen.

HuTT(»Ni.\ Boerli. WatervloUer.

Hottóniu pahistyh L. — Watervidlici'. watcrdiiizcudblad. —
Fig. 180. — V^^ortelstok in slikkigvn iMMlrin voorlkraipend,

schuins-opstijgend, met kranswijs-geplaatste, bebladerde. (jinlci-rddkcu takken. Bla-

deren in kransen, kamvormig-veei'deelig. Bloeistengel onbelihidinl. l.~>-30 cM. boven

de oppervlakte van het water uitstekend, met een eindelingsclicn. kranswijs vertakten

ti'os van roze, of witte bloempjes. %. Midden- en Noord-

Eui'opa, in slooten en poelen. Bloeit in Mpï en .luni.

PuiMULA Ij. Sleutelbloem.

Hulst.

Primula officindUs Jacq. —
sleutelbloem, sleutelbloem,

Primula veris, hemelsleutel.

omgekeerd-eirond, rimpelig.

Gemeene sleutelbloem, gewone

St. Pieterskruid, 'paaschbloem,

— PI. 43, fig. 223. — Bladeren

met gevleugelde stelen, aan de

onderzijde met een dun, lluweelachtig vilt b^zet. Bloeistengel

15—20 cM. hoog. Bloemen dooiergeel, met (Dranje keel,

welriekend. Q|. Europa ; vrij algemeen ; vooral in heuvel-

achtige streken, op weilanden en in bosschen. Ook als

sierplant in tuinen. Bloeit in April en Mei. De bloemen waren

Fig. 180. Watervioiier. vroeger een "volksmiddel ter bereiding van borstthee.

Primula eldtior Jacq. — Hoogstengelige sleutelbloem,

sleutelbloem, St. Pieterskruid, paaschbloem, Primula veris, hemelsleutel. Zijn één of

meer kelkslippen tot een blad uitgegroeid, dan heet zij bij Lunteren greunwammesje
(groen wambuisje). — PI. 43, fig. 224. — Bladeren omgekeerd-eirond, rimpelig, aan
den voet plotseling in den steel overloopend, aan de onderzijde kortharig. Bloeistengel

15—30 cM. hoog. Bloemen zwavelgeel, bijna reukloos. Q|. Europa : in bosschen en

op weilanden, meestal op vochtige standplaatsen. Ook als sierplant in tuinen. Bloeit in

Maart en April. Van deze soort stammen waarschijnlijk alle tuin-verscheidenhéden af.

Primula farinósa L. — Wit-bestoven sleutelbloem. — PI. 43, fig. 225. — Bladeren

langwerpig-omgekeerd-eirond, langzaam in den korten steel overloopepd, aan de
onderzijde wit bestoven. Bloeistengel 4—25 cM. hoog. Bloemen licht-lilaW vleesch-

kleurig, met gele keel. 0|. Midden-Europa, op voclitige weilanden. Niet inlandsch.

Bloeit van Juni tot Augustus.



Fig 2 1 7 . Heide. Fig. 2 1 8. Grauwe dopheide. Fig. 2 1 9. Liggende Azalea. Fig. 220. Roest-

bladig alpenroosje. Fig. 221. Motkruid. Fig. 222. Rondbladig wintergroen.
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Priinn/d Aurlailit [,. — Aurikel, berenoor, sleutelbloem, St. Pieterskruid. — PI. 43,

iig. 220. — lïlailej'en oingekeerd-eirond, vleezig, blauwgroen. Bloeistengel 8— 15 ciM.

hoog, wit-bestoven, evenals de kelken. Bloemen geel, zelden rood, weMekend. %.

Zuid-Duitschland en Zwitserland in de Hoog-Alpen. Bloeit in April en Mei. Wordt
als sierplant in talrijke verscheidenheden (met blauwe, violette en hoogroode bloemen)

gekweekt.
SOLDANELLA 1^. Alpciiklokje.

Soldam'lln alpliia I.. — Alpenklolcje. — PI. i3, lig. 227. — Sieilijk aliienplaiitje

met een 2—3 bloemigen, 5—8 cM. beogen stengel en langgesteelde, breed-niei-

vormige bladeren. De violette bloemen zijn klokvormig, knikkend, tot op de lielft

5-spletig. Stijl even lang als de kroon. %. Op grazige plaatsen, tusschen steenhoopen

der hoogere Alpen van Zuid-Duitschland en Zwitserland, spaarzaam verspreid ook in

het Scliwarzwald, de Jura en de Moravische Karpathen. Bloeit in Juli en Augustus.

Cyclamen Ij. Varkensbrood.

Cy'clamen europdeiim L. — Alpenviooltje, varkensbrood. — PI. 43, üg. 228. —
Wortel ImoUig. Bladeren langgesteeld, hartvormig, aan de onderzijde dikwijls llauw

purper of violet geklemxl. Bloemkroon met eene klokvormige buis en 5 teruggeslagen

witte, of roze slippen, welriekend. Bloemstelen vóór den bloei tot een spiraal opgerold.

%. In bergbosschen, op weilanden en langs wegen aan den voet der Alpen van

Zuid-Duitschland on Zwitserland. Bloeit in Juli en Augustus. Wilde zwijnen eten de

knollen gaarne, zonder nadeel. Voor den niensch zijn ze giftig
;
gekookt worden ze

echter door de Russen gegeten.

Lysimachia L. Wederik.

Lysimdclüa vuhjdrk Jj. — Gewone wederik, gele veenwortel, wilde wilg, wedei'ik,

gemeene wederik, groote gele wederik. — PI. 44, fig. 229. — 50—120 cM. hoog,

stengel rechtovereind, vertakt. Bladeren kruiswijs, of in kransen van 3 of 4, eirond-

langwerpig, toegespitst. Bloemstelen okselstandig. Bloemen goudgeel, klokvormig,

tot eindelingsche pluimen vereenigd. %. Europa ; op vochtige, beschaduwde plaatsen

in bosschen, aan oevei^s, in slooten enz. Algemeen. Bloeit van Juni tot Augustus.

Lysimachia Nummuldria L. — Penningkruid, wederik, rondbladige wederik. —

•

PI. 44, fig. 230. — Stengel kruipend, 10—60 cM. lang. Bladeren kruiswijs, cirkelrond,

kortgesteeld. Bloemen tamelijk groot, fraai citroengeel, afzonderlijk, of 2 aan 2 aan

korte, okselstandige stelen. De aangename geur doet denken aan rijpe pruimen. %.

In geheel Europa, met uitzondering van het hooge Noorden. Op vochtige weilanden,

in bosschen, aan heggen, langs slooten, in de brandende zon, doch ook op schaduw-

rijke plaatsen. Algemeen. Bloeit van Juni tot Augustus.

Lysimachia némorum L. — Boschwederik, wederik. — Fig. 181. — Stengel krui-

pend, aan de einden opstijgend, 8—30 cM. lang, dun. Bladeren eirond en spits.

Bloemstelen okselstandig, dun, langer dan de bladeren. Bloemen klein, goudgeel, met
stervormige, uitgespreide kroon. %. In vochtige bosschen, vooral in bergstreken.

Bij ons zeldzaam. Bloeit in Juni en JuU.

Anagallis L. Basterdmuur.

Anagdllis arcénsis L. — Guichelheil. basterdmuur, roode basterdmuur. roode mier.
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sj)aaiisr.li i^roen. roode miiui-. akkor-basterdninni-. — PI. 4i, lig. 231. — Nedei'liggend,

sterk vci-takl pkuiljo. Sti^iigol 1.")—:>0 (:\1. kujg. Dkideren ongesteekk ki'uiswijs. lireed-

eirond. Knioii stervonjiig, mcrstal fraai vcniiiljoeni'ood, docli ixik lileekrood,

heinelshlauw of wit. O- Bijna ovei' geheel Kui'opa verlireid : u\t koreiiveldeii. in

tuinen, v[) onbeljouwde gronden. Bloeit van .luui tot (titolier.

CentuncULUS Dill. Dircn/hlocm.

CnitiiDiiihis iiu'iiliiius L. — Dwei-ghincui. ihvcigkriiid. — Fig. 182. — Klein,

vertakt. 2 tot (i cJi. Iioeg plantje. lUadeivii verspreid, eirond, toegespitst, niet nieei'

dan 2

—

4 niM. lang. De kleine, zittende, witte, ol' i'oze l)loenipjes zijn kleiner dan

de blaadjes. O- Europa ; op vochtigen zandgrond en in heidevelden. Bij ons vrij

zeldzaam.

Trientalis Ruiiii. Zeiviisfn:

Trientalis europdea L. — Zevenster, europeesclie zevenster. — l'l. ii, lig. 232.

Stengel onvertakt, rechtovereind, 10—20 cM. hoog, naar boven met 5—7 kianswijs

Fig. 181. Boscbwi-der Fig. 182. Dwei'gbloera. Fig. 183. Zeemelkkruid.

geplaatste, elliptische bladeren. Uit het midden van dezen krans verlielTen zich 1—

4

bloemstelen, elk met een 7-bladig, wit, of roze bloempje. %. Europa ; in bossclien,

bij ons slechts op enkele plaatsen gevonden. Bloeit van Mei tot Juli.

Glaux Trn. Mdl-l-ruid.

Glaux maritima L. — Zeemelkkruid, melkkruid. — Fig. 183. — Een slechts 5—15 cM.

hoog, vertakt kruid met eironde, ongesteelde, meestal kruiswijs geplaatste bladeren.

Bloemen klein, afzonderlijk en okselstandig, bleek-roze % Op vochtige, zandige, zout-

houdende plaatsen in de nabijheid der Europeesche stranden; ook aan salinen en op

zouthoudenden bodem in liet binnenland. Ook bij ons algemeen. Bloeit van Mei tot Juli.

Familie Globulariaceae. Kogelbloemachtigen.

Kleine kruiden met wortelstandigo, of verspreide bladeren ; Ijloemen tot een bol-

vormig hoofdje vereenigd, door strooschubben gescheiden. Kroon buisvormig, met
5 smalle, ongelijke slippen, tweelippig. Meest Midden- en Zuid-Europeesche soorten.



43.

Fig. 223. Gemeene sleutelbloem. Fig. 224. Hoogstengelige sleutelbloem. Fig. 225. Be-

meelde sleutelbloem. Fig. 226.Aurikel.Fig. 227. Alpenklokje. Fig. 228. Alpenviooltje.
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Gr.OBiiLARiA ].. KogelhloeiH.

Globuldrid riil(/iiris L. — Kogolhloem, kogelkruid, gemeen kogelkruid. — Fig. 181 —
Stengel 5— 15 cM. hoog. Laagste bkderen spatelvorniig, kmggesteeld ; hoogste

lancetvormig, ongesteeld. Bloempjes blauw, tot een einde-

lingschen bol van 1 cM. middellijn vereenigd. 'j!|. Op droge

heuvels, vooral op kalkbodem, in Zuid-Duitschland en Z\vit-

serland algemeen. In Nooitl-Duitschland zeldzaam. Bij ons

vroeger een enkele maal gevonden. Bloeit in Mei en Juni.

Familie Lentibulariaceae. Blaaskruid-

achtigen.

Kruidachtige moeras- of waterplanten, met wortelstan-

dige, of ondergedoken bladeren. De bloemen, die afzon-

derlijk, of in trossen, aan 't einde der bladerlooze stengels

voorkomen, hebben een tweelipiMge aan den voet ge-

spoorde kroon. De soorten zijn over den geheelen aardbol, ^'S- i^*- Kogeiwoem.

voornamelijk over de tropen, verbreid.

Pingu

Stengel

werpig.

PiNGUic:ULA Tm. VetMad.

i'ciila vidr/dris L. — Vetblad, vetkruid, kievitsvet, kleverig viooltje. — Fig. 185. -

5—10 cM. hoog. Bladeren tot een worteh-ozet vereenigd, ietwat vleezig, lanj

of elliptisch, met klieren bezet, die eene kleverige

stof afscheiden. Bloemen violet, met
een lange, slanke, rechte spoor. %.

Europa ; in het noorden op moeras-

sige weilanden en veengrond, in

Midden- en Zuid-Europa op vochtige

weilanden der hoogere bergen ; bij

ons ook in de duinen. Bloeit in

Mei en Juni.

Utricularia L. Waterhlaash-uid.

Fig. IbG. Ge\\oon water-
blaaskruid.

Utriculdria vulxjaris L. — Gewoon

11' IS-, \,tbiiii
waterblaaskruid, blaaskruid, gewoon
blaaskruid, waterblaaskruid, gemeen

blaaskiuid — Fii; \f>^> — Ondergedoken kruid, met lange, wortelvormige, draaddunne,

ondel gedoken takken, en liaarvormig gedeelde, gewimperde bladeren, welke met lucht

gevulde blaasjes dragen. De 15—30 cM. boven het water uitstekende bloeistengel geeft

eenige weinige, tamelijk groote, dooiergele bloemen te Noordelijk halfronc

in moerassen, slooten, poelen. Bij ons vrij algemeen Bloeit van Juni tot Augustus

Familie Oleaceae. Olijfachtigen.

Heesters, of boomen, meest met kruis\\ijs geplaatste enkelvoudige, of geveerde

bladeren. Bloemen doorgaans in eindelingsche pluimen. Meeldraden 2. Vrucht een



lidosvniciit. l)os (iC sUmmivimicIiI. De soorten zijn over ile gelieele Aarde, (loeli voor-

namelijk ovei' Azië, vejitreid.

Fraxinl's L. EscI/.

Frd.rhiHs r.rci'hinr L. — Gewone escii. escli. i^iiueene escli. treuresch. — PI. ii,

lii^-. 2;r,. — Fi'uaie. ti(l—;!(! c.M. hooge b(i(nn. lüaderen krniswijs. 3—5-jiikkig,

oneven-geveerd : blaadjes gezaagd. De bloemen, die \('»'ir de bladeren verschijnen,

bestaan slechts nit mei'ldiaden en een stamper. De \rniht is gevleugeld. In bosschen

en aan rivieroevers van noordelijk en gematigd Jun-opa, zeer verbreid. Bloeit in April

en Mei. Het taaie, veerkrachtige, licht splijtlmre hout wordt door schrijnwei'kers en

wagenmakers op lioogen pi-ijs gesteld. Verscheidenheden van den esch zijn : de

treuresch, met hangende takken; de goud-esdi. met goudgele takjes en

bladeren; de gekrix'sde esch, met gei'impelde tut gekroesde bladeren; de

e n k e 1 V o u d i g b 1 a d i g e e s c h , met eironde, niet geveerde bladeren.

Fraxinns Onuis F. — Maima-esch, pluim-esch. — Een 3—7 M. hooge boom der

bosschen van de Zuidelijke Alpen, uit welks bast een zoet. in de lucht vast wordend
.sap vloeit, dat als manna in den handel komt. en als purgeermiddel dienst doet.

Bij ons een enkele maal aangeplant.

SvriMtA L. Seri lil/.

Sijn'ngii nih/dris h. — Uewone sering, sering, [>aaise sering, witte sering. —
l'l. ii. lig. 23i. — 3 tdt 7 M. hoog. Oorspronkelijk in Zuid-Europa. Bladeren hart-

eirond, toegespitsl. gaal'randig. Bloemen in dichte, kegelvormige pluhnen, lila,

blauwlila of wit. Algemeen in onze tuinen om zijne welriekende bloemen gekweekt.

01. Bloeit in lAlei en Juni.

LiGUSTkLiM Trn. Liguster.

Ligmtriim vnlgdre E. — Liguster, gewone liguster, mondhout, keelkruid. — PI. 45,

lig. 235. — 11/2—3 M. hooge heester, met lange, roedevormige takken en lancet-

voi-mige, gaaii'andige, kortgesteelde, meestal kruiswijs geplaatste bladei'en. De witte,

welriekende bloemen vormen korte, dichte pluimen aan 't einde der takken. Bessen
zwart. Bijna over geheel Europa verbreid, aan boschranden, in kreupelhout, in

heggen. Bloeit in Juni en .Fuli. Het harde hout wordt door di'aaiers gebruikt.

ÜLEA L. Olijf.

0'lea europdea 1^. — Olijf, olijfboom. — PI. 45, lig. 23(1. — (i-lU M. hooge boom,
of heester, met een weinig opvallend, wilgachtig uiterlijk, een altijdgroene, lancet-

vormige, aan de bovenzijde groene, aan de onderzijde grijswit-viltige bladeren.

Bloemen klein, geelwit, welriekend, in okselstandige pluimen. Steenvruchten ei-, of

bolvormig, 3—4 cM. lang, lichtgroen tot zwart, met bleekgroen vleesch. Oorspron-

kelijk in West-Azië, sedert eeuwen in geheel Zuid-Europa in het groot verbouwd.

De nog niet geheel rijpe vruchten worden rauw, of in zout, of azijn, of met specerijen

ingemaakt gegeten. De rijpe vi'uchten worden gebruikt ter bereiding der elijliilie.

een algemeen bekend, aanzienlijk handelsartikel, waarvan de beste kwaliteit van

Marseille en van de naburige italiaansche kust wordt aangevoerd.

Familie Apocynaceae. Maagdepalmachtigen

.

Gi-oote, meest over de tropen verbreide familie van kruiden, struiken, heesters en



Fig. 229. Gewone wederik. Fig. 230. Penningkruid. Fig. 23!. GaicheHiei
Fig. 232. Zevenster. Fig. 233. Esch. Fig. 234. Sering.
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hoornen, met eene regelmatige. 5-spletige liloemkrooii en 5 viije meeMradcn. Vele

geslacliten bevatten een giftig melksap.

ViNCA L. Maai/de/KiJin.

Viiiai minor Tj. — Maagilepalm. — PI. iS, lig. 237. — Stengel kruipend. 30

—

C)Ü cM. lang. Bladeren altijdgroen, kruiswijs, lancetvormig. Bloemen blauwviolet.

afzonderlijk, okselstandig, gesteeld, % Midden-Europa ; in bossclien, kreupelbosschen

en heggen ; niet zeldzaam. Wordt ook in tuinen gekweekt. Bloeit in April en Mei.

Neriuji L. Oleander.

Nérhaii Olednder ],. — Oleander. — Prachtige, altijdgmene pot[ilant, met zeer

welriekende, roze. zelden witte l)loeni(>n; uit Zuid-Europa. Uiftig.

Familie Asclepiadaceae. Zijdeplantachtigen.

Grootendeels tropiselie, meest om andere voorwerpen zich heenslingerende, zelden

op zich zelven staande kruiden, of struiken, met eene regelmatige, 5-spletige kroon,

5 meeldraden en 2 stijlen. Stuifmeel tot wasachtige klompjes samengebald.

Cynanchum R. Br. Enghloem.

Ci/m'mrJmm Vincetóxicum R. Br. — Engbloem, gifwerende engbloem. — PI. 45,

fig. 238. — Stengel 30—00 cM. hoog, rechtovereind, soms in de hoogte zich win-

dend en dan tot 150 cM. lang. Bladeren kruiswijs, hartvormig tot eirond, kortgesteeld.

Bloempjes geelwit, onaangenaam riekend, in langgesteelde, eindelingsche, of oksel-

standige, korte trossen. %. Op droge, steenige heuvels, tusschen kreupelhout;

Midden-Europa; bij ons alleen bij Maastricht en in Gaasterland gevonden. Bloeit van

Mei tot ,luli. De wortel werd vroeger als braak- en zweetmiddel gebruikt.

Familie Gentianaceae. Gentiaanachtigen.

Kruiden met gaafrandige, meest kruiswijs staande bladeren. Bloemen meest in

eindelingsche, gevorkte trossen, of pluimen. Kroon buisvormig, met uitgespreiden

zoom, die in evenzoovele slippen gespleten is als de kelk. Over den geheelen aard-

bol verbreid, hoofdzakelijk in de gematigde gordels en in de bergen ; eenige bereiken

zelfs de sneeuwgrens. Vele soorten smaken bitter.

Erythraea L. Duizendguldenhruid.

Erythrdea Centdiirlum Pers. — Gewoon duizendguldenkruid, duizendguldenkruid,

centauris, santorij, kleine santorij, schoon duizendguldenkruid. — PI. 45. fig. 239. —
Stengel 15—30 cM. hoog, rechtovereind, naar boven vertakt. Bladeren langwerpig-

eirond, de lagere tot een wortelrozet vereenigd. De roze tot purperen bloemen zijn

talrijk en vormen een eindelingsche schermvormige pluim. Q|. In gematigd Europa

;

in bosschen, op weilanden, op vochtige, zandige plaatsen, in duinvalleien ; bij ons vrij

algemeen. Bloeit in Juli en Augustus.

Gentiana Tm. Gentiaan.

Gentidna acdulis Koch. — Stengellooze gentiaan, gentiaan. — PI. 45, fig. 240. —
Stengel 4—8 cM. hoog, éénbloemig; de lancetvormige, toegespitste bladeren vormen



0011 wortelrozet.

o|i^oljlazeii huis.

en Augustus.

Geniithiii rcnui

sclieiiloiio. .")—^S I

P.laderoi: eiion.l.

i'oli'Oiide buis. -Jl.

Op
ui.uv.

(illitsr

ilauwo hl,M

zwitsoi-scli Alp l!k

twat

Juli

I.. — Voorjaars-gentiaaii. goutiaaii. — PI. 40, fig. '241. — Ver-

M. hooge, eenbloemige stengels vormen, zoo te zeggen, eene zode.

tot een wortelrozet vereenigd. Bloenikroon azuvn-blauw, met eene

Op vochtige weilanden der zuideuropeesclie. zuidduitsche en zwit-

sersche Alpen; ook op lieuvelland van Zuid-Duitscliland en Oostemijk, algemeen; in

Noord-Duitscliland zeldzaam, in Nederland niet gevonden. Bloeit van Mei tot Juli.

(•'iiitlihiK l'iii'iiiiioHunthr ~- Klokjes-gentiaan, kleine gentiaan, spailc klokskens, blauwe

l<-liotjos, goiiliaaii. ~- l'l. i(i. lig. t>K. — Stengel 'JS-llO cM. Iioog. oen- of meer-

bloeinig, laagste bladeren schubvormig, hoogste lijn-lancetvormig. De bloemen zijn

inwendig donkerblauw, met 5 rijen van groene puntjes, tot 3 cM. lang, en vormen
gewoonlijk een losse pluim. %. Europa ; op vochtige weilanden, op vochtige plaatsen

in heide en veonstiokon. In Nederland niet zeldzaam. Bloeit van Juli tot October.

(ientiüna ('riividtd L. — Kruisgentiaan. gentiaan, krnishladige gentiaan, maldegeer.

—

15—50 cM. hoog. Bladeren laiirotvonnig, drienervig. aan liun voet tot oonc sclieode

verbonden. Kelk klokvormig : k]don niet 4-spletigeii zoom. inwondig liemolsblauw.

uitwendig groenblauw ; kroonbuis knotsvormig. Bloemen in schijnkransen. i^. Op
weilanden, langs wegen, aan boschranden, vooral op kalkgrond. Bij ons zeer zeld-

/nain in diiinvnlloipn P.Inpif vnn Juni tot AugUStuS.

GoitKU'.a campéstris L. — Veldgentiaan. — Fig, 187. —
^iXiz^'Sl. '~>ten^el 10—25 cM. hoog, van onder af vertakt. Bladeren

( i-luicet\ormig, behalve de lagere, die omgekeerd-eirond en

\^^ ^^ _(steeld zijn. Kroon 12—20 mM. lang, 4-spletig, met franje

m <U keel, blauwviolet ; buis witachtig; kelktanden ongelijk;

(h twee buitenste breed-lancetvormig, de 2 binnenste Ideiner

(11 sm il Q. Noord- en Midden-Europa. Op hooggelegen

\\ eilanden en grasvelden, vooral op kalkgrond, en in de

Juinen. Bij ons tamelijk algemeen. Bloeit van Juh tot September.

Gentidna nmarélla L. — Slanke gentiaan, gentiaan, bittere

gentiaan. — Stengel rechtovereind, 6^30 cM. hoog, dikwijls

even rood gekleurd, al of niet vertakt, met weinige, of talrijke

bloemen. Bladeren eirond tot lancetvormig, de lagere ge-

steeld, omgekeerd-eirond, de hoogere ongesteeld. Bloemen
bleekviolet, met eene 5-spletige kroon ; kroonbuis wijd, met
diepliggende franje. Q). Bijna geheel Eurajm, in het Zuiden

op de bergen. Op droge hellingen,, vooral op kalkgrond. Bij ons vrij algemeen
in duinvalleien. Bloeit van Augustus tot October.

Gentidna h'dea L. — Gele gentiaan, gentiaan. — PI. 46, fig. 243. — Krachtige,
50—100 cM. hooge struik, met een dikken, rotonden wortel. Bladeren breed-eirond,

toegespitst, vijfnervig. Bloemen geel, in okselstandige bundels. %. Op de Alpen van
Midden-Europa, zeer verbreid ; in de Zwabische Alb, het Schwarzwald en de Vogezen
zeldzaam. Bloeit van Juli tot September. In de Alpen wordt de bittere wortel tot

bereiding van likem^en gebruikt.

Menyanthes Trn. Waterklaver.

Menydnthes trifoliata L. — Waterklaver, waterdrieblad. drieblad. — PI. 4G, fig. 244.

—

VeUlgentiaan.



Fig. 235. Liguster. Fig. 236. Olijf. Fig. 237. Maagdepalm. Fig. 238. Engbloem.

Fig. 239. Duizendguldenkruid. Fig. 240. Stengellooze gentiaan.
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Wortelstok kruipend, in het slik verborgen. Stengel 15—30 cM. hoog. Bladeren

wortelstandig, langgesteeld, drietallig ; blaadjes omgekeerd-eirond. Bloemen wit,

uitwendig vleeschkleurig, inwendig met witte franje; zij vormen een dichten tros. -\.

Bijna door geheel Europa ; in moerassen, op moerassige weilanden, aan den rand

van meren en slooten, ook bij ons algemeen. Bloeit in April en Mei.

Ldinanthemum Gmel. Wati-rgentiaan.

kleine gi

len

Limnihifheiiiuin niiiiqj]iiifn!ile>< Link. — Watergentiaaii, kleine gele |iloni|i. kleine

gele waterlelie, gele waterlelie. — Fig. 188. — I

modder wortelende waterplant met een langen, kruipenden,

vertakten stengel, die tot aan de oppervlakte des wateis

zicli verheft en aan zijn top een bundel van cirkehond-

hartvormige, drijvende bladeren draagt. Bloemstelen e\en

lang als de bladstelen, elk met een 2 cM. lange, gele bloem

Qj.. In stilstaande en langzaam vlietende wateren van geheel

Europa, Itehalve in het hooge Noorden. Bij ons niet zeldzaam

Bloeit in Juli en Augustus.

Familie Polemoniaceae. Speerkruidachtigen

Ki'uiden, met verspreide, of kruiswijs-staande, enkelvoudige. ly

of geveerde bladeren, zonder steunblaadjes, met tweeslachtige

bloemen, die meestal tot schermvormige pluimen vereenigd Fig

zijn. Hiervan kent men ongeveer 150 soorten met fraaie

bloemen, afkomstig uit de gematigde gordels, voornamelijk uit Noord-Amerika. Kelk

5-tandig, kroon 5-lobbig, 5 meeldraden, 1 stijl. Hiertoe behooren de bekende sier-

planten Phlox paniculdta, Phlox Dnininióndi en Cobdea scandens.

PoLEMONruM Tm. Speerhruid.

Polemónium coerüleum L. — Speerkruid, Jakobsladder. — PI. 46. fig. 245. — Stengel

rechtovereind, 30—60 cM. hoog; de wortelstandige, dicht bij elkander staande bla-

deren tot 15 cM. lang, 5 tot 10-jukkig, oneven-geveerd ; blaadjes lancetvormig,

toegespitst. De blauwe, zelden witte bloemen vormen een schermvormige pluim. Q|.

Noord- en Midden-Europa, op vochtige weilanden, in oeverboschjes, aan boschranden.

Bij ons slechts sierplant ; soms verwilderd. Bloeit in Juni en Juli.

Familie Convolvulaceae Windeachtigen.

Kruiden en struiken, die zicli dikwijls om andere voorwerpen heenslingeren, met
een klok-, of trechtervormige, in den knop gedraaide kroon, 5 meeldraden en ten

2 stijlen. Over de gematigde en vooral over de warme gordels verbreid. De
knoUige wortels van eenige soorten zijn rijk aan zetmeel, en eetbaar, zoo bijv. de

bataten of Indische aardappels, van Bahitas ediilis, die in de tropen en in Zuid-Europa

verbouwd wordt. Vele soorten bevatten in hare wortels een afvoerend melksap.

CoNVOLVULUS L. Winde.

Convólvulus séjmim L. — Haagwinde, winde, draaiwinde, groote winde, slingerroos,

OUDEMANS, Onze Flora. 13
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windsel, kliuiop. valMoom, spokebloem, groote klokwimle. draai. — PI. 46. fig. '240.

—

Stengel oin andcic MinrwiTpen zich heenslingei-end. 1 ' ._,

—

'A M. lang. Bladeren

pijlvormig, md lnvcdr. sliiiii|i(^ oorea aan hun voet. HIim' n trechtervormig, groot,

wit, niet twee griHilc liarlvnimige. den kelk insluitcndi' scliutbladeren. '4- Bijna over

geheel Europa. Iielialw hr( iHninv noorden. verKrcid. in lieggen, tusschen kreujielhout,

langs rivierocviTs : algcniccn. Illoi'K van Juli lol Sciitcnihei'.

Concólnilii^ an-nisi. !.. - Akkerwinde. klok|es\viiidc. winde, kleine winde, liend,

lijn, windoni, windsel, slingeri'oos. hinde. --- l'l. 'i~. Hg. -I'il. — Stengel kruipend,

30—00 cM. lang. Bladeren pijlvormig. Scliutbladeren van den kelk verwijderd.

Bloemen wit, of roze, dikwijls wit met roze strepen. Ü|. Europa, zeer verbreid ; op

akkers, in tuinen, op wijnbergen. Algemeen. Bloeit van .Tuni tot in den herfst.

CUSCUTA Trn. Warkruid.

Cusci'da epltliiiiii.il Dl E. — Klein warkruid. warkiMiiil. ihiivelsnaaigaren. klaverwar-

kruid, wargaren, thymwarkruid. — PI. i7, lig. L'tó. — AVoekerplant. Bladerloos

kruid, met een draaddunnen stengel, die zich door middel van wratvormige zuig- of

boorwortels aan de voedsterplanten va.sthecht en deze met zijne vele takken net-

vormig onistrengelt. De kleine, bolronde, roze bloembundels staan zijdelings. O- Europa.

Een gevreesd onkruid, dat in klaver-, wikke- en erwtenvelden veel schade berokkent

en ook op thijm, heide, brem en andere struiken woekert. Bloeit in .Tiili en Augustus.

CusciUa eiiropdea L. — Groot warkruid, warkruid, duivi'lsnaaigaren. wargaren,

europeesch wargaren. — Gelijkt veel op de vorige, is algemeenei', schadelijk voor hop-

en liennepakkers, en woekert ook op brandnetels, walslnid, wilgen en ganzevoetsoorten.

Cusaita epüiniim L. — Vlaswarkruid, wai'kruid, duivelsnaaigaren, wijnsel, wilde

klimmer, wargaren, wilde klimme, winsel, seide. Gelijkt veel op de beide vorige, en

is zeer schadelijk voor de vlasteelt.

Familie Asperifoliaceae. Ruwbladigen.

Struikvormige , meestal overblijvende, ruwharige gewassen met verspreide,

enkelvoudige bladeren, een 5-bladigen kelk en een vergroeidbladige kroon. Bloeiwijze

een opgerolde schicht. De talrijke soorten zijn voornamelijk over den gematigden

gordel van Azië en Europa en over de landen rondom de Middellandsche Zee verbreid.

EcHiUM Trn. Slanr/enkruid.

E'chium vulgdre L. — Slangenkruid, slangenkop. — PI. 47, (ig. 249. — Stengel

30—100 cM. hoog, kruidachtig, met borstelige, stijve haren bezet. Bladeren lancet-

vormig. Bloemen eerst rood, later hemelsblauw ; zij vormen een lange, opgerolde

schiclit. Kroonbuis korter dan de kelk. Meeldraden meestal gebogen. ©. Over geheel

Europa verbreid, behalve in het hooge Noorden. Op steenige, onbebouwde plaatsen,

langs wegen en spoordijken, in de duinen. Bloeit van Juni tot September.

PuLMONARL\ Tm. Longkruid.

Puhnondria officinalis L. — Longkruid, longenkruid. — PI. 47, fig. 250. — Stengel
15—30 cM. lioog, met eene eindelingsche, gevorkte, opgerolde schicht. De lagei-e

bladeren van niet bloeiende planten hart-eirond, spits, soms witgevlekt. Lagere



Fig. 241. Voorjaarsgentiaan. Fig. 242. Klokjesgentiaan. Fig. 243. Gele gentiaan.

Fig. 244. Waterdrieblad. Fig. 245. Speerkruid. Fig. 246. Haagwinde.





Fig. 189. Ruwzadig
parelkruid.

stengelbladeren langwerpig, hoogere een weinig afloopend. Bloemen eerst rood, later

blauw. ÜJ-. Europa; in boschachtige streken en langs beken, zeldzaam in ons land. Bloeit

in Maart en April.

LiTHOSPERMUM Ti'U. Parelkrukl.

Litliospérmum arvénse L. —
• Ruwzadig parelkruid, parelkruid, wild

akkerparelzaad, parelzaad, steenzaad. — Fig. 189. — Stengel

15—50 cM. hoog, rechtovereind, niet, of slechts in de hoogte

vertakt, met hggende haren bezet. Bladeren lijn-lancetvoi mit,

Bloemen wit, zelden blauw, in bebladerde schichten. Nootjes

i'impelig, ruw, dof, korter dan de kelk. O- Geheel Euiopa,

belialve het hooge noorden. Op akkers en ruigten, m de

duinen, op boschgrond. In ons land niet zeldzaam.

Lithospérmum officindle L. — Gladzadig parelkruid, pii el-

kruid, wild steenzaad, gewoon parelzaad, parelzaad, steenzaad,

gemeen parelzaad. — PI. 47, fig. 251. — Stengel 30—60 cM
hoog, sterk vertakt. Bladeren lancetvormig, zeer ruw. Bloe-

men geelachtig, of groenachtig-wit, grooter dan bij de voiige

soort. Nootjes glad, glanzend, wit. Verbreiding en stand-

plaatsen als bij de vorige soort. Ook in ons land niet zeld-

zaam. Bloeit van Mei tot Juli. De zaden werden vroeger als

geneesmiddel gebruikt.

Myosotis Dill. Vergeet-mij-niet.

Myosótis intermédia Link. — Middelste vergeet-mij-niet, vergeet-mij-niet, vergeet-

me-niet. — PI. 47, fig. 252. — Stengel 25—30 cM. hoog ; bladeren lancetvormig, spits,

grijsgi'oen. Bloemstelen tweemaal langer dan de kelk. Bloemen klein, donkerblauw,

met hellenden kroonzoom. Kelk om de rijpe vrucht gesloten. O. Europa. Op akkers,

in bosschen, langs wegen en dijken, hi ons land algemeen. Bloeit van Juni tot Augustus.

Myosótis iMlüstris Rth. — Moeras-vergeet-mij-niet, vergeet-mij-niet, gemeene vergeet-

mij-niet, gewone vergeet-mij-niet, vergeet-me-niet. — PI. 48.

fig. 254. — Wortelstok een weinig kruipend ; stengel 15—50 cM.

hoog, kantig. Bladeren lancetvormig, toegespitst. Bloemen
hemelsblauw, met eene gele keel, soms wit, 4—6 mM. breed.

Kelk met liggende haren, om de rijpe vrucht geopend, üj..

Europa ; op weilanden, langs rivier- en beek-oevers, in vochtige

bosschen. In ons land algemeen. Bloeit van Mei tot- September.

Myosótis sylvdtica Hofïm. — Bosch-vergeet-mij-niet, vergeet-

mij-niet, alpen-vergeet-m e-niet, vergeet-me-niet. — Fig 190. —
Stengel 15—30 cM. hoog. Plant ruwharig. Wortelbladeren
spatelvormig, hoogere langwerpig-lancetvormig. Bloemen eerst

rood, later hemelsblauw, zelden wit. Kelk met haakvormige
borstels, om de rijpe vrucht met overeindstaande slippen. %.
Noord- en Midden-Europa, in bosschen en op hooge gronden.

Fig. 190. Bosch-vergeet- Bij ons zeldzaam. Bloeit van Mei tot Juli.
mij -niet.

Anchusa officindlis L.

Anchusa L.

,
gewone ossetong, gemeene ossetonf PI. 47,
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lig. 253. — Steiignl 30—00 cM. lioog, kort-stijfliarig. Woitelbladereii lang eu

gesteeld, steiigelbladeren lancetvormig. Scliidiliii in tiDsscii. Bloenikroon buisvormig,

met een 5-lobbigen zoom, eerst rood\iitli't. laliM' blauw. Keelschubben eivormig,

fluweelig. •- of -.3;. Enropa. lielialve liet liooge Nou]-den. Oji di-oge, zandige plaatsen,

langs wegen, in de duinen. Bij ons tamelijk algemeen. l>loeit van Mei tot in den herfst.

Symphytum L. Smcmvortel.

Sy'mphytum offirluüli- L. — Snieei-wortel, keelwortel, waalwortel, scheurwortel,

schnurwortel, vetwoi'ti'l, spekwortel, walwortel, felje. — IM. i8, lig. '22.5. — Stengel

30—100 cM. hoog, vertakt. Bladei'en ruw, de lagei'e gesteeld, de hoogere zittend,

alle afloopend. Schiciiten okselstandig, soms tusschen tw-ee bladeren in. Bloemen viiil-

pui-per, violet, blauw, roze, of wit. Q|. Europa. Op vochtige weilanden, langs slooten

en oevers. In ons land zeer gemeen. Bloeit van Mei tot September.

BoRAGO Ti'n. Bernagie.

Bomgo officindlig L. — Bernagie,

nachtpitje. — PI. 48, lig. 25(3. —
Borstelharig kruid met een 30

—

.50 cM. hoogen, wijdvertakten sten-

gel. Lagere bladeren elliptisch

,

met een langen steel , de hoo-

gei-e langwerpig-eirond, kortgesteeld.

Bloemen knikkend, hemelsblauw,

met eene in het midden vooruitste-

kende bijkroon. O- Oorspronkelijk in

de landen rondom de Middellandsche

Zee thuis behoorend, sedert lang

in tuinen algemeen verspreid en
daaruit verwilderd, op ruigten, puinhoopen, bouwland en langs wegen. Ook in ons
land niet zeldzaam. Bloeit in .Juni en Juli. — De jonge bladeren worden bij sla

gebruikt en smaken ausurkaclitiü'.

Fig. 191. Scherpknüd. Fig. 192. Stekelzaad.

AsPERUGO Trn. Sclierpkmid.

Aspen'ujo procmihens L. — Scherpki'uid, liggend scherpkruid. — Fig. 491. — Teeder,
liggend kruid, waarvan de 15—60 cM. lange stengel met spitse, dikwijls haakvormig
omgebogen haren bedekt is. Bladeren langwerpig, of lancetvormig. Kelk breed-klok-
vormig, bochtig-getand, om de rijpe vrucht lütgegroeid en saamgedrukt. Bloemen
klein, roodachtig blauw. O- Midden-Europa, ver.spreid. Op muren, langs wegen, op
puinhoopen, op duin- en zandgrond. Bij ons niet zeldzaam. Bloeit in Mei en Juni.

EcHiNOSPERMtBi Sw. Stekelzaad.

Echinospérmum Lappula Lehm. — Gewoon stekelzaad, stekelzaad. — Fig. 192. —
Stengel vertakt, ruwharig, 25—45 cM. hoog. Bladeren lancetvormig, met liggende
haren bezet. Bloemen klein, blauw. Nootjes aan den rand met twee rijen van weer-



47.

Fig. 247. Akkerwinde. Fig. 248. Klein warkruid. Fig. 249. Slangekruid. Fig. 250.Long-

kruid. Fig. 251. Gladzadig parelkruid. Fig. 252. Middelste vergeet-mij-met.

Fig. 253. Ossetong.
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haakjes. O- Midden-Europa. Aan .stijle plaatsen, op muren, in wijnbergen, op

puinhoopen, oj) daken, op droge, zonnige, i'uige plaatsen, aan wallen, in heggen.

Bij ons Vlij zeldzaam. JJloeit in Juni en Juli.

C'ynoglossüm Tru. Hondstong.

Ci/HOf/lóssHin officiiuile L. — Hondstong, gewone hondstong. — PI. 48, lig. 257. —
Kruidachtige, zeer onaangenaam riekende plant met een 30—60 lioogen, vertakten,

ruwharigen stengel. Bladeren lancetvormig, dun, grijsviltig ; de lagere 30 cM. lang.

Bloemen in eene trosvormige, gevorkte schicht. Bloemkroon vuil-roodpurper, zelden

wit. Nootjes met een vooruitstekenden rand. 0. Europa. Op onbebouwde, steenige

plaatsen, langs wegen, langs dijken, in de duinen. Vrij algemeen. Bloeit in Mei en Juni.

Familie Solanaceae. Naciitschadeachtigen.

Kruiden en struiken, zelden boomen. Kelk en kroon meestal 5-spIetig ; de laatste

ster-, trechter- of schotelvormig, meestal met .5 meeldradeii en éen stijl. Vrucht een

bes, of doosvrucht. Groote, over de geheele Aarde verbreide familie ; vele geslachten

omvatten giftige, andere uitstekende voeding-planten.

Datura L. Doornappel.

Datlira Stramóniuni \,. — Doornappel, dolappel. — PI. 48, fig. 258. — Krachtige,

kruidachtige plant met een 30—60 cM. hoogen stengel en wijd uitstaande gaffel-

takken. Bladeren gesteeld, golfswijs getand met ongelijke bochten. Bloemen afzon-

derlijk, trechtervormig, met 5 spitse slippen, wit. Vrucht eivormig, stekelig, met

talrijke gerimpelde zaden. O- Oorspronkelijk uit Azië afkomstig, als onkruid thans

over de geheele Aarde verspreid, op puinhoopen, langs wegen, in tuinen. Bloeit ai

Juli en Augustus. Zeer vergiftig

!

Hyü-SCYAMUS Trn. Bilzenkruid.

Hyoscifamus niger L. — Bilzenkruid, dolkruid, malwillempjeski'uid, zwart bilzen-

kruid. — PI. 48, (ig, 259. — Kruidachtige, rechtovereindstaande, 30—60 cM. hooge

plant, met klieren bezet, die eene onaangenaam riekende, kleverige stof afscheiden.

Bladeren groot, golfswijs-gelobd ; de lagere gesteeld, de hoogere halfstengelomvattend.

Bloemen bijna ongesteeld, in schroeven. Kroon vuilgeel, violet-geaderd. O of0. Midden-

Europa, op puinhoopen, ruigten, langs wegen en dijken, op kerkhoven. Ook bij ons

niet zeldzaam. Bloeit in Juni en Juli. Zeer giftig ; hier en daar als artsenijplant verbouwd.

NicoTiANA Trn. Tahal:

Nicotidna Tabdcum L. — Veldtabak, gewone tabak, tabak. — PI. 49, fig. 260. —
Stengel 1—2 M. hoog, kruidachtig, vertakt. Bladeren langwerpig-lancetvormig, lang

toegespitst ; de lagere naar den voet versmald, langs den stengel afloopend. Bloemen

in eindelingsche, uitgespreide pluimen. Kroon trompetvormig, roze ; zoom met 5 spitse

slippen. 0. Uit tropisch Noord-Amerika afkomstig, thans over de gelieele wereld

verbouwd. Bloeit in Juli en Augustus.

Nicotidna riistica L. — Boeretabak, tabak. — PI. 49, fig 261. — Stengel slechts

50—100 cM. hoog, weinig vertakt. Bladeren gesteeld, eirond, eenigszins kleverig.
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aan de bovenzijde glanzend. Kiooii geelgroen met 5 afgeronde slippen. Pluim

saamgetrokken. O- Eveneens uit Amerika afkomstig en thans over de gelieele Aarde

hier en daar verbouwrl. De tabak van dit gevpas is mindei- goed. Er wordt zg.

turksche tabak van gemaakt, \vaarmeè de gewone tabak gemengd wordt. Bloeit in

Juli en Augustus.

SOL.-VNUM L. Nac]ifscJia(Ii'.

SolaimiH Dukamdm L. — Bitterzoet, nachtschade, rcicop, hoe langer hoe liever, wal-

schot, walshout, elgjeshout, dolbessenhout, weerhout, kwalster, slugter, hondebeishout,

oerliout, elfrank, muizenhout, alfraiilc, bitter zoethout, wild zoethout, wilde aardappel. —
PI. 49, lig. 262. — Stengel heesterachtig, slingerend, nederliggend, of hangend, en dan

een lengte van 3 M. bereikend. Bladeren gesteeld, hart-eü'ond, toegespitst, ge-

woonlijk met twee kleine zijlobben aan den voet. Bloemen violet, met groote, goudgele

meeldraden. Bessen eivormig, vermiljoenrood. %. Europa, behalve m het hooge

noorden. In heggen, wilgenboschjes, ook n|) holle boomstammen. Bloeit van Juni

tot Augustus. Giftig!

Soldmtm nigrum L. — Zwarte nachtschade, hondebes, dolkruid, dollebeien, walschot,

nachtschade. — PI. 49, lig. 263. — Stengel 30, zelden tot 100 cM. hoog, met wijd

uitstaande takken. Bladeren gesteeld, bijna driehoekig, golfswijs getand. Bloemen wit,

aan korte, zijdelingsche stelen. Bessen bolvormig, zwart, of gi'oen. O- Bijna over de

geheele Aarde verbreid. Bij ons een lastig onla^uid op akkers, langs wegen, op

puinhoopen. Bloeit van Juli tot October. Giftig

!

Soldnmn tuberósum L. — Aardappel, aardappelplant, kartoffel, tofiel, nachtschade. —
PI. 50, fig. 205. — Stengel kruidachtig, 50—60 cM. hoog. Bladeren afgebroken-

geveerd. Bloemen wit of licht-violet. Bessen groot, bolvormig, groen. De draadvormige

uitloopers onder den grond zwellen aan hun top tot knollen (aardappels) op. Q|,

behalve de knollen, die O zijn- Bloeit in Juli en Augustus. De aardappel — naast

het graan onze beste voedselplant — behoort oorspronkelijk thuis in de hoogvlakten

van Peru en Chili, werd in 1580 in Spanje, in 1584 in

Ierland, in 1588 in Duitschland en Oostenrijk ingevoerd,

doch eerst sedert 1760 breidde zij zich, hoewel langzaam,

als voedselplant, over het overige Europa en alle kultuur-

landen uit. Bloeit in Juli en Augustus. Van de plant zijn

alle groene deelen giftig !

PiiYSAUS L. Jodenkers.

Phy'salis Alkekéngi L. — Jodenkers, lampionplant, italiaan-

-H sche kers. — Fig. 193. — Stengel 30—60 cM. hoog, meestal

van onder af vertakt. Bladeren eirond, meestal kruiswijs-

staande, langgesteeld. Bloemen groenwit, okselstandig. Kelk
om de rijpe vrucht spits-eivormig, opgeblazen, gesloten,

Fig. 193. Jodenkers. mcuie-rood. Besseu scharlakenrood. Oi. Midden-Europa, voor-

namelijk in wijnstreken. Bij ons alleen als sierplant; op
enkele plaatsen verwilderd gevonden. Bloeit van Juni tot Juli. De bessen smaken
zuur en kunnen rauw, of in azijn ingemaakt gegeten worden. Overigens iieeft de

plant bedwelmende eigenschappen.

^^Q



Fig. 254. Moeras-vergeet-mij-niet. Fig. 255. Smeerwortel. Fig. 256. Bernagie.

Fig. 257. Hondstong. Fig. 258, Doornappel. Fig. 259. Bilzenkruid,
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Atropa L. Wnlfslrrf!

A'fropa Belladonna. L. — Wolfskers, wolflcers, doodkruid, belladonna, dolmakende

nachtschade. — PI. 49, fig. 264. — Stengel 6Ü—120 cM. hoog, kruidachtig, vertakt;

bladeren eirond, toegespitst, gesteeld, naar den bladsteel versmald. Bloemen kort-

gesteeld, klokvormig, violetbruin. Bessen glanzend, zwart. %. Midden- en Zuid-Europa

;

in bergbosschen, aan steenige, schaduwrijke plaatsen, tusschen hakhout. Bij ons in

Limburg tamelijk, in aiidei'p [irovinciëii zeer zeldzaam. Bloeit in .Iniii en .(uli. —
Zeer giftig, hier en daar als artsenijplant verliouwd.

Familie Orobanchaceae. Bremraapachtigen.

Geel-, of bruinachtige, zelden blauwachtige kruiden, die op wortels van andere

planten woekeren en geen bladgi'oen bevatten. Bloemen klokvormig, in eindelingsche

aren. Kleine familie, over de gelieele Aarde verbreid, voornamelijk in den gematigden

gordel der Oude Wereld.

Orobanche L. Bremraap.

Orobanche riibens Wallr. — Roodachtige bremraap, bremraap. — PI. 50, fig. 266. —
Stengel 20—30 cM. hoog, vleezig, hol. bruim-ood, met lancetvormige schubben bezet.

Aar 7— 10 cM. lang. Kelkbladeren breed-eirond, met twee, in grootte verschillende

helften. Kroon geel-, of bruinachtig, buis-klokvormig, op den rug recht. Bovenlip

helmachtig, met twee afstaande lobben. Meeldraden aan hun onderste helft behaard.

Q|. Midden-Europa. Woekert op Medkdgo sativa en Medicago falcdta. Bloeit in Mei en

Juni. Ook in Nederland gevonden.

Orobanche ramósa L. — Vertakte bremraap, bremraap. —
8—-30 cM. hoog, vertakt, blauwachtig, na den bloei geel-

achtig. Bloemen klein, buis-trechtervormig, blauwachtig,

naar onder geelachtig. Kelk met 4 eirond-driehoekige tanden.

Meeldraden onbehaard. Q|. Midden-Europa ; ook bij ons aan-

getroffen. Woekert op Nicotidna-soovien, Cannabis sativa., Zéa

mdis, Soldnmn nigruni en Medkdgo sativa. Bloeit van Juni tot

September.

Familie Scrofulariaceae. Leeuwebekachtigen.

Kruidachtige, eenjarige, of overblijvende planten; buiten-

landsche soorten ook heester-, of boomachtig. Bladeren kruis-

wijs ofverspreid, zonder steunbladeren ; kelk 5-spletig, of -tandig,

dikwijls onregelmatig. Kroon 4—^5-spletig. Zeer soortenrijke, over

den geheelen aardbol verbreide familie ; talrijke soorten scherp-

giftig, andere met geneeskracht bedeeld. Vele soorten zijn als sierplanten gezocht.

Verbascum L. Toorts.

Fig. 194. — Stengel

Fig. 194. Vertakte bremraap.

Verbascum Thapsus L. (Schrdderi Mey). — Koningskaars, toorts, nachtkaars,

wolki'uid, kleinbloemige toorts. — PI. 50, fig. 267. — Stengel rechtovereind, krachtig,

30—125 cM. hoog. De geheele plant is met zachte wol bezet. Bladeren langwerpig,
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toegespitst, langs den stengel afloopend. De gele bloemen voi'nieu een dichte,

eindelingsche, tot 30 cM. lange aar. De drie l)uvcn>1i' nuM-Hraden niet geelachtige

wol bezet. ^'. üver het grootst gedeelte van iMiropu V(.'rbieid: tusschen zonnig

kreupelhout, op onbebouwden zandgrond ; ook bij ons zeer algemeen. Bloeit in .Tuli

en Augustus. De bloemen worden gedroogd en leveren, als thee getrokken, een

geliefd volksmiddel tegen hoesten en lichte koortsaanvallen.

Verbdscum Blatfdria L. — Motwerende toorts, toorts, nachtkaars, koningskaars. —
Fig. J95. — Stengel 50—100 cM. hoog. Bladeren kaal, grof-getand of bochtig ; de

lagere gestoeld, langwei'pig-omgekeerd-eirond : de middelste zittend, langwerpig,

spits; de hoogere bijna hartvormig. De gele. zelden witte, bloemen vormen een

langen, lossen tros. Bloemstelen 6—10 mM. lang. Haren der meeldraden purper. Q.

Midden- en Zuid-Europa ; aan rivieroevers, slooten, wegen en dijken : Ijij ons ge-

meen, ook in tuinen als sierplant. Bloeit in Juni en Juli.

Verbdscum nigrum L. —Zwarte toorts, toorts, koningskaars, wolkruid, nachtkaars.—
Stengel 50—120 cM. hoog. De lagere bladei'en groot, langgesteeld, gekarteld.

Fig. 195. Motwerende toorts. Fig. 196. Zwarte toorts. Fig. 197. Melige toorts.

aan de bovenzijde onbehaard, aan de onderzijde wollig; de hoogere bijna ongesteeld,

klein, toegespitst. Bloemen klein, geel, tot bundels vereenigd, in de oksels der

schutbladeren. Meeldraden met purperen wol. ©• Bijna geheel Europa, met uitzonde-

ring van het hooge Noorden. Algemeen op zandgrond, zelden op kalkgrond, langs

wegen, oevers en zonnige dijken. Bloeit in Juli en Augustus.

Verbdscum LijchnÜis L. — Melige toorts, toorts, nachtkaars, Lychnis-achtige toorts.—
Fig. 197. — Stengel 60—150 cM. hoog, kantig, naar boven met een dicht vilt bezet.

Bladeren langwerpig, aan de bovenzijde bijna onbehaard, aan de onderzijde witviltig

;

lagere kortgesteeld ; hoogere bijna ongesteeld. Bloemen bleekgeel tot melkwit, een pluim

vormend van trossen. Meeldraden witharig. 0. Bijna geheel Europa ; op droge heuvels,

langs rivieroevers, op zonnige dijken ; bij ons zeldzaam. Bloeit in Juli en Augustus.

SCROFULARIA Tm. Helmkruid.

Scrofuldria nodósa L. — lüioopig helmkruid, helmkruid, groot speenla'uid, speen-

kruid, aambeiwortel, aambeienkruid, skrofelkruid, St.-Anthonieskruid, beekschuim,

water-betonie, knoopige poppekast, poppekast. — PI. 51, fig. 270. — Stengel 60—
125 cM. hoog, scherp 4-kantig, ongevleugeld. Bladeren langwerpig-hartvormig, dubbel



Fig. 260. Gewone tabak. Fig. 261. Boeietabak. Fig. 262. Bitterzoet. Fig. 263, Zwarte

nachtschade Fig. 264. Wolfskers.
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gekarteld. De olijfgioeiie, aan de iiigzijde bruine bloemen vormen een losse pluim. %.

Bijna over gelieel Europa verbreid ; in schaduwrijke bosschen, aan boschranden,

langs slooten en op ruigten. Zeer algemeen.

Scrofuldria aqudtica L. — Moeras-helmkruid. helmkruid,

St. Anthonieskruid, beekschuim, waterspeenkruid, water-

helmkruid, speenkruid, skrofelkruid, aambeienkruid, water-

betonie, Balbis' helmkruid, poppekast, Balbis' poppekast. —
Fig. 108. — Stengel 60—125 cM. hoog, gevleugeld. Blade-

ren een weinig smaller en stomper dan bij Scr. nodosa. %.

Verbreiding als bij de vorige soort
;
groeit echter nooit op

droge plaatsen, doch meer op moerassige. Bij ons vrij zeld-

zaam. Bloeit van Juli tot üctober.

Gratiola L. Genadekruid.

Gratlola officindlis L. — Genadekruid, tandpijnwortel. —
PI. 50, fig. 268. — Wortelstok kruipend ; stengel reclit- p-jg jgg Moeras-heimkruid.

overeind, 15—30 cM. hoog. Bladeren ongesteeld, kruiswijs,

lancetvormig, kleintandig gezaag(,l. Bloemstelen lang, okselstandig, eenbloemig, afzon-

derlijk. Bloemen lichtroze. %. Midden-Europa ; op moerassige weilanden, aan slooten,

langs rivieren. Niet zeldzaam. Giftig !

DiGlTALls Tm. Vingerhoedskruid.

Digltdlis purpiirea L. — Vingerhoedskruid. — PI. 50, fig. 269. — Stengel 30

—

120 cM. hoog, viltig. Bladeren langgesteeld, ei-lancetvormig, gekarteld, aan de

onderzijde viltig. Bloemen groot, purper, klokvormig, een langen, éénzijdigen tros

vormend. ©. Midden- en West-Europa ; in hooge streken in bosschen en op ruigten

;

plaatselijk zeer gemeen. Ook als sierplant. Bloeit v^n Juni tot Augustus. De blade-

ren worden als geneesmiddel gebruikt. Giftig!

Digitdlis amhigua Murr. ^ Bleekgeel vingerhoedskruid, vingerhoedskruid. — Stengel

50—120 cM. hoog. Bladeren langwerpig-lancetvormig, gezaagd, zachtharig. Bloemen

een weinig kleiner dan bij D. purpiirea, ten getale van 10—15 een langen tros vormend,

dof-bleekgeel, inwendig onduidelijk bruin geaderd. %. In bergbosschen van Zwitser-

land en Duitschland. Bij ons alleen als sierplant. Bloeit in Juni en Jufi. Giftig

!

Antirrhinum. Trn. Leeuwebek.

Antirrhïnum majiis L. — Groote leeuwebek, kalfssnuit, leeuwebek. — PI. 51,

fig. 271. — Stengel 3U— 60 cM. hoog, onvertakt, of weinig vertakt. Bladeren lancet-

vormig, smal, gaafrandig. Bloemen groot, purper, 3 cM. lang. %. Uit Zuid-Europa

afkomstig ; in Midden-Europa als sierplant met talrijke kleurverscheidenheden ; hier en

daar, ook bij ons, verwilderd. Bloeit van Juni tot in den herfst.

Antirrhïnum Oróntium L. — Veldleeuwebek, leeuwebek, roode kalfssnuit, kalfssnuit,

kleine leeuwebek. — Fig. 199. — Stengel slank, slechts 15—40 cM. hoog,

meestal van onder af vertakt. Bladeren lancetvormig. Bloemen bleekrood, in de

oksels der hoogere bladeren. Kelkslippen lancetvormig, langer dan de kroon. ©•
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa, thans als akkeronkruid over het grootste deel van
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Europa., docli iiifcstal

.luli lul (_)rlober.

rul,i,U-i>^ L.

uiiii, vcrliiciil. Ook l)ij ons vrij algemeen. Bloeit van

LiNARiA Tm. VJashi'k.

(I, gele leeuwehek,

199. Veldleeiiwebek.

30 cM.

Gewone vlasbek, vlasbek, ieeuwebek, vlaski

wild vlas, gemeene Ieeuwebek. —
PI. 51, fig. 272. — Stengel recht-

overeind, 30—100 cM. iioog. Bladeren

tali'ijk, lijnvormig, dikwijls grijsgroen.

Bloemen tot een eindelingsclien tros

vereenigd, groot, zwavelgeel, met

een oranje, bultvormig vooruitste-

kend masker. %. Over een gioot de

van Europa verbreid ; langs wegei i

en dijken, op zandige akkers, m
weilanden, in de duinen; /eei alye-

meen. Bloeit van Juli tot Seph mbci

Lindria minor Desf. —• Kleine vLc—

l)ek, vlasbek, leeuwel)ek. vlaski uid.

kleine Ieeuwebek. — Fig 200. -

hoog, vertakt, min of meer beliaard. Bladeren lancetvormig.Si ongel 10-

stoirip. naar den voet versmald. Bloemen klein, op okselstandige stelen. Kroon bleek-

violet, met geelwitte lippen. Q- Midden- en Zuid-Europa. Op onbebouwde plaatsen,

op akkers, in steengroeven, vooral op kalkgrond, ook in moestuinen ; bij ons vrij

algemeen. Bloeit van Juli tot October.*

Lindria Cyiiihaldrki Mill. — Muui-vlasljek, muui-leeuwebek, vlakbek, Ieeuwebek,

vlasla'uid, muur. — PI. 51, lig. 273. — Stengel zeer dun, hangend, of liggend,

30—00 (M. lang. Bladeren gesteeld, cirkelrond tot niervor-

mig, 5'lobbig, een weinig vleezig. Bloemen klein, aan oksel-

standige, dunne stelen, bleeklila, met twee gele vlekken aan

het masker. Q. Zuid- en Midden-Europa ; op rotsen en

oude muren, aan steenige oevers. Algemeen. Bloeit van Mei

tot Augustus.

Veronica L. Eereprijs.

Verónica serpyllifóUa L. — Thijmbladige eereprijs, eere-

prijs. — Fig. 201. — Stengel 10—20 cM. lang, kruipend,

zodevormend. Bloeiende stengels + 10 cM. hoog. Bladeren

liijna ongesteeld, eirond, oppervlakkig gekarteld; de hoogere

gaafrandig. De kleine bloemen zijn lichtblauw, of wit met
blauwe strepen, en vormen eindelingsche aren. %. Over bijna

geheel Europa verbreid; op vochtige plaatsen, in weiland,

in tuinen, langs slooten en in moerassen. Zeer algemeen.

Fig. 201. ThymWadige
Eereprijs.

tusschen ki'eupelhout,

Bloeit van April tot October.

Verónica arvénsis L. — Veld-eereprijs, eereprijs, tweede valsche muur, ganzemuur,
blauwe murik, akkereereprijs. — PI. 52, (ig. 274. — Stengel slechts 10—15 cM.
hoog, benedenwaarts vertakt, liggend, met afstaande liaren. Bladeren hart-eirond,

gekarteld; de hoogere lancetvormig, gaafrandig. Bloemen zeer klein, blauwachtig, of



Fig. 266, Roodachtige bremraap. Fig. 267. Koningskaars.

Fig. 268. Genadekruid. Fig. 269. Vingerhoedskruid.
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wit, in eindelingscli

gewoon onicmid op

Fig. 202. Voorjaarseereprijs.
Fig. 203. Driebladige

eereprijs.

ihnliT.Ir (i'dssni. O- Bijna (iwi- -.«liccl Eni-n|>a wrl.ivid : ren

•s en <,iibclM,ii\V(le plaatsen. Illoeit van Afiril lot Septenil.er.

Verónicu vcrna L. — Vooijaars-eerepi'ijs, eereprijs. Fig 202. —
Stengel slechts 5~i0 cM. hoog. Lagere bladeren eh'ond,

gaafrandig; middelste 3—7-lobbig; hoogere lancetvormig.

De zeer kleine, blauwe bloemen

vormen een aarvormigen ti-os. O-
Midden- en Zuid-Europa. Op zandig

bouw-, moes- en braakland. Bij ons

zeldzaam. Bloeit in April en Mei.

Verónica triphj'llos L. — Driebla-

dige eereprijs, eereprijs. — Fig 203. —
Stengel 4—15 cM. hoog, heen- en

weergebogen. Lagere Itladeren ei-

rond, middelste 3-lobbig, hoogere

lancetvormig. Bloemen kleüi, talrijk,

donkerblauw, een lossen tros vor-

mend. O- Zuid- en Midden-Eui'opa ; op akkers en woeste

plaatsen, aan muren; zeer algemeen. Bij ons vrij algemeen. Bloeit van Maart tot Mei.

Verónica agréstis L. — Akkereereprijs, eereprijs, veldeereprijs, blauwe murik,

ganzemuur. — Fig. 204. — Stengel 6—20 cM. lang, liggend, of opstijgend, matig

vertakt. Bladeren langwerpig-hartvorraig, getand, kortgesteeld. De kleine, lichtblauwe,

of roodachtig witte bloemen staan afzonderlijk in de bladoksels ; hare stelen zijn

bijna even lang als de bladeren. O- Een zeer gewoon, over gelieel Europa verbreid

onki'uid op akkers. Bloeit van April tot October.

Verónica pnlüa Fr. — Gladde eereprijs, eereprijs, glanzige eereprijs. — Gelijkt op

de vorige soort, doch onderscheidt zich daarvan door

een grooter aantal liggende, wijd uitgespreide takken, en

bovenal door meer opeengedrongen, veel kleinere, diep

gekartelde, levendig groene bladeren. De bloemen zijn grooter

en fraaier. Verbreiding en bloeitijd

evenals bij de vorige soort. Bij ons

vrij zeldzaam.

Verónica hederaefólia L. —• Klimop-

bladige eereprijs, eereprijs. — Fig.

205. — Stengel 20—30 cM. lang, dun,

liggend, vertakt; de uiteinden der tak-

ken opstijgend. Bladeren breed-hart-

vormig, 3—5-lobbig, met breede en

afgeronde middenlobben. Bloemen
lichtblauw, afzonderlijk, okselstan-

dig. O- Bijna over geheel Europa als akker-onkruid verbreid. Bij ons zeer algemeen

op bouwland, in moestuinen, langs wegen, tusschen het gras. — Bloeit van

Maart tot Mei.

Verónica officindlis L. — Eereprijs-manneke, eereprijs, werkzame eereprijs. —
PI. 51, fig. 275. — Stengel 15—30 cM. lang, kruipend, vertakt, ruwharig, aan de

knoopen wortelschietend. Bladeren kortgesteeld, omgekeerd-eirond, getand, be-

haard. 'Jl. Bloemen hchtblauw, zelden vleeschkleurig, of wit, in rijkbloemige, oksel-

Fig. 204. Akker-eereprijs.
Fig. 205. Klimopbladige

eereprijs.
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roodachtig. 9-1

wegen,

standige tiossen. Bijna over gelieel Europa verbreid : zeer algemeen ; op open en

beschaduwden zand- en heidegrond. Bloeit van Juni tot Augustus.

Verónica ChaiHdedrifs L. — Gamander-eereprijs, eereprijs. — Fig. 20(i. — Stengel

15—30 cM. lang. opstijgend, tweerijig behaard. Bladeren kortgesteeld, eirond, ge-

karteld en behaard. lildenien tamelijk groot, hemelsblauw, donkerder geaderd, zelden

lii'cl Europa tot aan het liooge Noorden. Op weilanden, langs

uigs l)0schkanten. Zeer algemeen. Bloeit

in Juni en Juli.

Vcrón/ca AnaydlUs 1^. — Water-

eerepiijs. eereprijs. —• Fig. 207.— Stengel

15—50 ciM. hoog, onbehaard, opstijgend,

vertakt, vleezig, stomp-vierkant. Blade-

ren lancetvormig, oppervlakkig-gezaagd.

Bloeintrossen okselstandig. Bloemen

lichtblauw ofbleeklila, met donkerbruine

aderen. %. In bijna geheel Europa; op

vochtige plaatsen, langs slooten en

rivieroevers, zeer algemeen. Bloeit van

Mei tot Augustus.

Verónica Beccah'mga L. — Beekpunge,

ovaalbladige eereprijs, eerepijs. -^ Fig.

208. — Stengel 30—60 cM. lioog, opstijgend, vleezig, aan de knoopen wort(>lschietend,

rolrond. Bladeren langwerpig-eirond, vleezig, oii|i('rvl;ikki,--L;vza;ii;d. De kleine, blauwe,

of roodachtige bloemen vormen tegenoverstaand r. (ikxUinnili-c trossen. Qi. Door bijna

geheel Europa verbreid, behalve in het hooge Xuurdeu ; up vochtige zandgronden,

langs slooten en riviemeveis. Zeer algemeen. Bloeit van Mei tot Augustus. Deze

plant wordt in de praktijk dikwijls verward met Nasturtium, waterkers; evenals deze

is zij dan ook gescliikt tot bereiding van een prikkelende voorjaarssalade.

Fig. 206. Gaiuander
eereprijs. Fig. 207. Water-eereprijs.

Limosi'Ua aquatira L.

LiMOSELLA Ltndl. Slijkgroen.

— Slijkgroen. — Fig. 209. — Een laag, weinig in het oog

vallend plantje, niet hooger dan 3—5 cJM., dat in kleine zoden

van 2—4 cM. breedte groeit. Bladeren langgesteeld, lancetvor-

mig. Bloemen -klein, groenachtig, met rooden zoom. O- Midden-

Europa; op ondergeloopen land, aan

poelen, in vochtige bosschen, enz.; vrijal-

gemeen. Bloeit van Juli tot September.

EUPHRASIA L. Oocjetroost.

Euphrdsia officindlis L. — Gewone
oogetroost, oogetroost. — PI. 52, fig.

276. —Stengel 4—16, zelden tot 20
cM. hoog, vertakt. Bladeren ongesteeld,

Fig. 208. Beekpunge. cii'ond, dicp-getand. Bloemen okselstan-

dig, kruiswijs, in losse eindaren. Kroon
wit, of lila, in de keel geel gevlekt, en violet geaderd. O- Door bijna geheel Europa ver-

breid
; op weilanden, langs wegen, op heidegrond ; algemeen. Bloeit van Juli tot September.

Fig. 209. Slijkgroen.



Fig. 270. Knoopig helmkruid. Fig. 271. Groote leeuwebek. Fig. 272. Gewone vlas-

bek. Fig. 273. Muurvlasbek. Fig. 274. Veldeereprijs. Fig. 275. Eereprijsmanneke.





109

Rhinanthus L. Ratelaar.

Rhindnthux Crista-galU L. — Ratelaai'. ratelen, ratels, reutel, raat, gele raat,

rinkelbellen, schartelen, seharl, horde, gele horde, gele horte, hanekam. — PI. 5'2,

fig. 277. — 15-50 cM. hoog, onvertakt, of van enkele takken voorzien. Bladeren

kruiswijs, lancetvormig-getand ; de schutbladen korter, breeder en dieper ingesneden.

Kelk sterk opgeblazen, rolrond, zijdelings afgeplat. Bloemen geel, dikwijls met een

blauwe vlek op de tanden der bovenlip. In de rijpe, door den kelk ingesloten vrucht

kan men de zaden hooren rammelen. O- Over geheel Europa verbreid ; algemeen

op vochtige weilanden en akkers. Bloeit in Mei en Juni.

NB. Deze soort wordt door sommigen weder in drie andere gesplitst, en wel in

Rhinanthus major, minor en Aleetorólophus. Zie daarover de determineerboekjes.

Pedicularis Trn. Kartelblad.

Pediculdris pahistris L. — Moeras-kartelblad, kartelblad, luiskruid, roode lioide.

roode schartelen, honger, fistelkruid, ijzerhorde, roode horte. — PI. 52, lig. 278. —
Wortel penvormig. Stengel gewoonlijk 5—-10, soms tot 60 cM. hoog, hol, stijf

overeind, van onder af sterk vertakt, purper. Bladeren geveerd. Bloemen oksel-

standig, purper ; kelk tweelippig. 0. Noord- en Midden-Europa, in moerassen, natte

weilanden, en venen, langs slooten. Bloeit van Mei tot Juli.

Pediculdris si/lvdtica L. — Boschkartelblad, kartelblad. — Fig. 210. — Wortel

penvormig ; hoofdstengel, die soms ook ontbreekt, rechtover-

eind, 7—12 cM. hoog. Zijstengels liggend, 10—15 cM.

lang, gewoonlijk groen. Bladeren veerspletig. Bloemen oksel-

standig, zittend, roze, zelden wit ; kelk 5-spletig. %. Noord-

en Midden-Europa. Op moerassige plaatsen in bosschen,

moerassige weilanden, op vochtigen heidegrond. Op sommige

plaatsen algemeen.

Melampyrum Trn. Zivartkoren.

Melainpi/'niiH. arvénsc ]j. —^ Wilde weit, zwartkoren, paards-

bloem, wild, dolik. - PI. 52, lig. 279.- Stengel 15-30 cM.
Fig- 210. Bosoh-karteibiad.

hoog, met weinige wijd-uitstaande takken. Bladeren lancetvormig, aan den voet

getand. De bloemen vormen een gedrongen aar ; schutbladeren meestal langer dan

de bloemen, eerst purper, later rood ; onderlip met eene gele vlek. O Bijna over geheel

Europa, als onkruid tusschen het koren, verbreid. Soms bij ons zeer algemeen. Bloeit

van Juni tot September.

Melampy'rum praténse L. — Hengel, zwartkoren, gele paardsbloem. — PI. 52,

fig. 280. — Stengel 15—30 cM. hoog, onbehaard. Bladeren langwerpig-lancetvormig,

kortgesteeld. Bloeiwijze een éénzijdige aar met horizontaal uitstaande bloemen. Kroon

bleekgroen, zelden rood gevlekt ; bovenlip sterk saamgedrukt ; buis recht. Schut-

bladeren groen, lancetvormig; de hoogere aan hun voet met lancetvormige tandjes

bezet. O- Midden-Europa ; op beschaduwde plaatsen, tusschen kreupelhout, op veen-

achtigen heidegrond
; soms zeer algemeen. Bloeit van Juni tot Angustus.

Lathraea L. Schubwortel.

Lathrdea Squanuiria L. — Schubwortel, kaalkruid, gemeen kaalkruid, geschubde
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Lathraea. — PI. .V2. fi^-. ^Sl. — Stengel l(

hezpt. Wortclshik vleezi- oiidci- .likvleczi-c

,1e woilels van verscliillenae Im,oi

)(» cM. hooii, (iiiv(^i1akt, met sclaihben

zige. kiirle. siliiiliheii vcrhiii'geii. Woekeil Op

1 hei'stcis. V(Miral \an ileii liazelaai'. De kleur

der plant wisscK tnsschcn lichtpurper en wit. Bloemen rodil. n[' n>/.t'. Bovenlip lielm-

voz'mig; omlcilip drielobbig. ')i. In bijkans gelieel Em'opa.nicl nilzdiideriny van het

liooge Noorden; in vochtige bosschen en tussclien kreupelhunt. B-ij on^; een jiaar

juig gevonden. Bloeit van Maart tot iMei.ilen Li

Familie Labiatae. Lipbloeiiiis^^en.

munt. — Fig. 211. —

Een- of tweejarigi'. meestal kiiiidachtige planten met een viei'kanten stengel en
kimswij.s ge|.laatste lihidiMvn. zimdei- steunbladeivn. liloemen meest in bijschermen,

die half-kransen in de nksels dei- hodgeie bladeien vormen. Kroon met een duidelijke

buis en een omvgelniatigen. i—5-lobbigen, meest 'J-lippigen zoom. Mi'clili aden twee,

of vier, maar dan in twee niet even hooge paren. Vrucht: vier r,n/;i,hge nootjes.

Over de geheele Aarde verbieid. Vele soorten hebben een sterken, ^ums aromatiscli,en,

soms zeer onaangenamen geui'.

Mentiia ]j. Munt.

Mentha plpirha L. — Bc]HTniunt. nnuit. mi-nt. — PI. 53, fig. 282., — Stengel

3U—60 cM. hoog. (Telijkt op di' hoschniunt. maar heeft gesteelde,langwerpig-eironde,

scherp gezaagde bladeren. Bloemen bleekrood, met eene gegi'pefde kelkbuis; zij

vormen langwerpige, naar boven niet bebladei-de, naar onder afgebroken aren.

Schutbladeren lancetvoiraig. %. Op vochtige plaatsen, langs oevers; Zuid-Duitschland.

Veel in tuinen gekweekt. Om haar aangenamen geur en aromatischen, verkoelenden
smaak wordt de pepermunt veel als artsenij gebruikt, hoewel ook tot het l)ereiden

van likeuren, tabletten enz. Bloeit van Juli tot October.

Mentha si/Mstris L. — Boschmunt, munt. ment. wilde

Stengel 30—75 cM. hoog. Bladeren

zeer kort gesteeld, bijna ongesteeld,

ei-, of lancetvormig, gezaagd-getand.

Bloemen bleekrood, in gedi'ongen, bijna

rolronde aren. Schutbladeren priem-

vormig. -Oj. Midden- en Zuid-Europa;

op vochtige plaatsen, langs oevers

;

algemeen, ook bij ons. Haar geur is

minder aangenaam dan die van de

pepermunt.

Mentha rotundifólia L. — Rond-
bladige munt, munt, ment. — Fig.

212. — Stengel 30-60 cM. hoog.

Bladeren ongesteeld, breed-eirond, ge-

karteld-gezaagd, aan de bovenzijde
"

gerimpeld, aan de onderzijde grijwiltig. Bloemen bleekrood, in bijna rolronde aren. %.
hl Em-opa oveial verbreid ; op vochtige plaatsen, langs beken, enz. Algemeen. Bloeit

van Juli tot October. De bladeren verspreiden een aangenamen geur.
Mentha aqudtica L. — Watermunt, munt, ment, bruinheilig, rossement, hondekruid,

paardenblei, rossemunt, pepermuntkruid. — PI. 53, fig. 283. — Stengel 30—100 cM.
hoog. Bladeren gesteeld, eirond, gezaagd. Bloemen blauwachtig-bleekrood, tot bijna

Fig. 211. Boschmunt. Fig. 212. Rondbladige munt.



Fig. 276. Gewone oogetroost. Fig. 277. Ratelaar. Fig. 278. Moeraskartelblad.

Fig. 279. Wilde weit. Fig. 280. Hengel. Fig. 281. Schubwortel.
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bolvormige, eindelingsche hoofdjes vereenigd. Oj. In bijna geheel Europa. Langs oevers

van riviei-en, beken, poelen. Algemeen. -— De vaiieteit crispa L., kruizemunt, wordt
veel gekweekt, en tot dezelfde doeleinden gebruikt als de pepermunt.

Mentha arvénsis L. — Akkermunt, veldmunt, munt, ment, munte, knipluis. —
Fig. 213. — Stengel 15—50 cM. hoog. Bladeren gesteeld, cirkeh'ond, of ovaal, gezaagd.

Bloemen bleekiond, \\\ okselstandige, naar boven hoe langer zoo meer tot elkander

naderende kransen. %. Midden- en

Nooi'd-Europa. Op vochtige akkers,

langs en in slooten, en langs oevers,

tamelijk algemeen. Bloeit in .luli en

Augustus.

Fig. 213. Akkermunt.
214. Wollspoot.

TjY'copus Trn. Wolfspoot.

Lij'coptis europdeus L. — Wolfspoot,

wolfsklauw. — Fig. 214. — Stengel

30—100 cM. hoog. Bladeren kortge-

steeld, langwerpig-eirond, diep-getand,

aan den voet der plant bijna veerspletig.

De kleine, okselstandige bloemen zijn

wit, inwendig met purperen puntjes bezet en hebben slechts twee meeldraden. %.

Europa. Aan oevers, in slooten, op vochtige weilanden. Vrij algemeen. Bloeit van ,Iuli

tot September.

Lavandula S. Lavendel.

Lavdndula Spica L. Lavendel. — PI. 53, lig. 284. — Stengel 30—60 cM. hoog.

De geheele plant, en vooral de jonge takjes zijn met korte, grijze haren bezet.

Bladeren lijnvormig, met een naar achter gekrulden rand, en oliekliertjes aan de

onderzijde. Bloemen licht-violet, in afgebroken, eindelingsche aren. %. In Zuid-Europa

inheemsch ; algemeen in tuinen gekweekt. Bloeit van Juli tot September. — De wel-

riekende plant dient tot bereiding van de bekende lavendelolie.

Salvia L. Salie.

Sdlvia officindüs L. — Tuin-salie, sahe, gewone salie, selve. — PI. 53, fig. 285. —
Algemeen bekende tuinplant van 30—60 cM. hoogte, met dun-grijsviltige bladeren

en dito jonge takjes. Bladeren gestoeld, langwerpig, rimpelig. Bloemen violet. %.
Inheemsch rondom de Middellandsche Zee ; in tuinen algemeen ingevoerd. De blade-

ren worden in warme melk getrokken = saliemelk. Bloeit in Juni en Juli.

Sdlvia praUnsis L. — Veld-salie, salie, selve. — PI. 53, fig. 286. — Stengel 40—60

cM. hoog, naar boven, evenals de schutbladeren en kelken, kherharig. Bladeren

eirond, dubbel-gekarteld, rimpelig, aan de onderzijde zachtharig. Schutbladeren groen.

Ivransen meestal 6-bloemig. Kroon gewoonlijk donkerblauw, zelden rood, of wit. %.
In Midden- en Zuid-Europa wijd verbreid. Op drogen grasgrond, langs dijken en

wegen, ook in uiterwaarden. Algemeen. Bloeit van Mei tot JuU.

Sdlvia sijlvéstris L. — Bosch-sahe, salie, selve. — 30—60 cM. hoog. — Gelijkt veel

op veldsalie, maar is over de geheele oppervlakte viltig. Schutbladeren puperviolet;

kroon blauw, of violet, zelden roze, of wit. Bij ons zeldzaam, op onbebouwde plaatsen.
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Salniii vertidUata L. — Kran,S(lragende salie, salie, selve. — 30—00 cM. Bladeren

bijna drielioeUig-liartvormig. Bladsteleii der onderste bladenen niet twee oortjes.

Kroon violet. Kran.sen rijkbloemig, d. i. met 20 of meer bluenien in eiken krans.

Bij ons bij Deventei-, den Boscb, Ruurloo en Keppel gevonden.

Thymus Trn. Thym.

Thijnuis Scrpij'llidii i>. — Wilde tliijm, tliijni. quendel, tijm. — PI. Si (ig. 287. —
Stengel liggend, dun, bard, sterk vertakt, zodevormend, soms boutig. Bladeren klein,

eirond. Bloemen violetrood, in bolronde kransen, üj- Bijna over geheel Europa

verbreid ; op zand-, heide- en duingrond. Zeer algemeen. Bloeit van Juni tot

September. De gebeele plant heeft een aangenamen, aromatischen geur ; de bloemen

worden veel door bijen en vlinders bezocht.

Origanum Trn. Omio.

Origanum vulgdre L. — Orego, gewone orego, wilde marjolein.— PI. 53, fig. 288.—
Stengel 30—60 cM. hoog, vertakt. Bladeren eirond, spits, gaafrandig. Bloemen eerst

tot schijnschermen, later tot 3-takkige

pluimen vereenigd, bleek purperrood. %.

Over bijna geheel Europa verbreid ; op

onbebouwde, zonnige plaatsen, aan dijken.

Niet zeldzaam.

Origanum Majordna L. — Marjolem, .^^
majoraan. — Is een bekend sierplantje

uit Noord-A h'ika : het wordt als specerei

gebruikt.

SATtiREJA Riv. Boonekrukl.

Saturéja hortémis L. — Booneki-uid,

saturei. — Fig. 215. — Stengel 15—30 cM.

hoog, sterk vertakt. Bladeren lijn-lancet-

vormig, spits. Bloemen ten getale van 1—

5

in de bladoksels, lila, of wit. O- Ip Zuid-Europa inheemsch. Als geliefde specerei

overal in tuinen en moestuinen gekweekt ; soms verwilderd. Bloeit van Juli tot Octobei'.

Fig. 215. Boonekruid.
Fig. 216. Steenthym.

Calamintha Riv. Steenthym.

Calamtntha A'cinox Clairv. — Gewone steenthijm, steenthijm, getande tliijm, cala-

minth. — Fig. 216. — Stengel 15—30 cM. hoog, met vlokkige haren bezet, vertakt.

Bladeren klein, gesteeld, lancetvormig. toegespitst, zwak getand. Bloemen violet-blauw,

meestal ten getale van 6 in de bladoksels gezeten. Kelk 2-lippig, 5-tandJg, met een
haarring. %. Europa; op droge berghellingen, woeste plaatsen, en als akkeronkruid;
bij ons vrij zeldzaam op zand- en heidegrond. Bloeit van Mei tot in den herfst.

Clinopodium L. Borstelkrans.

CUnopódium vulgdre L. — Borstelkrans, borstelkruid. — PI. 54, fig. 289. — Stengel
30—60 cM. hoog, rechtovereind, vertakt, zachtharig. Bladeren eirond, zwak getand.
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Fig 282. Pepermunt. Fig. 283. Watermunt. Fig. 284. Lavendel. Fig. 285. Tuin-

salie. Fig. 286. Veldsalie. Fig. 287. Thijm. Fig. 288. Wilde m-arjolein.
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Bloemen purperrood, in dichte, veelbloemige kransen. Kelk i-lijiiiii;. .j-siiletiu. dooi'

spitse, behaarde sclmtbladeren omgeven. % Eüroi)a. Bij ons zeldzaam. In duinen en

heuvelachtige sti-eken. Bloeit in Juli en .\ugustus.

^Ieliss.4 Riv. Citrocukruicl.

McHssa officinalk L. — Citroenkruid. — PI 54 lig. 200. ~ Stengel tot <")0 cM.

hoog, rechtovereind, vertakt. Bladeren eirond, gekarteld-gezaagd. Bloemen wit, in één-

zijdige, armbloemige kransen, met eironde schutbladeren. Kelk 'ü-lippig, 5-spletig,

buikig. %. In Zuid-Europa inheemsch ; om hare welriekende bladeren in Midden-

Europa veel in tuinen gekweekt, en van daar uit verwilderd. Niet-inlandseh. Bloeit

in .Tuli en .lugu.-^tus.

Nepeta L. Kattel-fukl.

Népeta Catdria L. — Gewoon kattekruid. kattekruid. — Fig. 217. — Stengel recht-

ovei-eind, 60—100 cM. hoog, meestal niet of slechts in de

hoogte vertakt. Bladeren eirond tot hartvormig, spits, aan dr

onderzijde grijsviltig. Bloemen klein, wit, of roze, met eeiM

purperrood-gestippelde, gekarteld-getande onderlip. Zij vormen

aan 't eind der takken langwerpige, uit dichte kransen ge-

vormde aren. Qj.. Europa : in heggen, op puinhoopen, aan

dijken en op muren. Bij ons vrij zeldzaam. Bloeit in ,Fuli en

Augustus. Wordt om hai'e welriekende bladeren in tuinen

gekweekt.

Glechoma L. Hondsdraf.

GlecJióina liedenïcea L. — Hondsdraf, aardveil, kruip-door-

den-tuin, onderhave. — PI. 54, fig. 291. — Stengel krui-

pend, 15—30, soms 60 cM. lang. Bladeren nier- tot hart-

vormig, gekarteld. Bloemen blauw, of blauwviolet, in 6-bloemige

kransen. %. Door bijna geheel Europa ; in vochtige bosschen, tusschen kreupelhout,

in heggen, aan boschranden en oevers. Zeer algemeen. Bloeit van April tot Juni.

Pruxella Piiv. Brunei.

Prunélla vulgaris L. — Brunei, brunelle, gemeene brunelle. — Pl. 54, fig. 292. —
Stengel 15 tot 30 cM. lang, kruipend, met opstijgende, bloeiende takken. Bladeren

gesteeld, langwerpig-eirond. gaafrandig. Bloeiwijze eerst bijna bol-, later aarvormig,

door twee groote schutbladeren gesteund. Kelk 2-lippig, 5-tandig, buis-klokvormig.

Kroon violet. %. Over geheel Europa verbreid; op weilanden, aan boschranden, langs

wegen ; zeer algemeen. Bloeit van JuH tot in den herfst.

SCUTELLARIA Riv. GUdkruid.

Scutelldria galericuldta L. — Gemeen glidkruid, glidkruid, blauwe godsgenade,

koortskruid, schildkruid. — PL 54, fig. 293. — Stengel 15—50 cM. hoog, rechtovereind,

naar beneden vertakt. Bladeren langwerpig-lancetvormig, met lagen, hartvormigen

voet en stompe kartels. Bloemen bij paren in de bladoksels, blauw tot violet ; kelk

2-lippig, met een vertikale schub aan do rugzijde. ü|. Europa; wijd verbreid. Op
OUDEMANS, Onze Flora. 15
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voclitigp i)laatspii. langs slnoton, oevers, enz. Niet zeldzaam. Bloeit van Juli tot

Sejitemliei'.

Mekittis L. Bijciikniiil.

Mr/ntis ,iirlisso/>h,,'lhn,i L. — Bijeukruid. — PI. 54, fig. L>!l'(.. — Stengel 25—30

('M. hoog. rfclitoviMciud. P.ladei'en gesteeld, hartvormig, slnm|igc/,aagd. Bloemen

((•II gdalc van I
— :> in de oksels gezeten, groot, wit, of nr/c met |inipcreii vlokken.

Kelk \vi|d-kl(ikv(.rniig, 5-tandig. Oj. In bosselien op de liergen. Midden- en Znid-

iJuitschland. Bloeit in April en Mei. Niet inlandsch.

Marrhbium Riv. Malmre.

iiihimt L — \\ itte malrove. malrove, gemeene malrove, andonrn,

1(10111, gewone andoom — Fig. 218. — Stengel 30—60 r,M. hoog, wit-

viltig, naai beneden vertakt. Bladeren gesteeld, rond-eivormig,

nmpelig, met afwisselend grootere en kleinere kartels. Bloe-

mi n \uilwit, in rijkbloemige, bijna bolronde kransen. Kelk

njet 10 tei uggeslagen tanden. %. Midden- en Zuid-Europa.

Op si ( enige, woeste plaatsen, langs wegen, aan muren, in

/iiiih likten en duinen. Bloeit van .Tuli tot September.

Betonica L. Bfifonie.

Betóiuca officindlis L. — Betonie, gewone betonie. — PI.

54, fig. 295. — Stengel 30—60 cM. hoog, wollig. Bladeren

langwerpig-eirond, rimpelig en stomp-gekarteld, met uit-

zondeiing van twee, die aan den voet des stengels, meestal

langgesteeld, langwerpig-hartvormig en diepgelobd zijn. Bloe-

men purperrood, tot een onderbrokene eindaar vereenigd.

% Europa; wijdverbreid. In bosschen, op weilanden, op heide, in zandige streken.

Rij ons alleen in Limbiu-g, Gelderland en Utrecht gevonden.

Fig. 218. Witte Malrove.

Stachys Riv. Andoom.

SfarJi/fs i/rniKin/ca L. — Wollige andoorn, andoom, duitsche andoorn. — PI. 55

lig. 20(). — Stengel 60—120 cM. -hoog, met een dichte wol bezet, rechtovereind.

r>lader(^ii k-oilgestceld, ei- tot lancetvormig, aan hun voet zwak-hartvormig. Bloemen
liclitpurpor, talrijk, tot dichte, ver uit elkander staande kransen vereenigd, die een

slanke aar vormen. Kelktanden toegespitst. Midden- en Zuid-Europa. Op zonnige

hoogten, woeste, steenige plaatsen, en langs wegen, voornamelijk op kalkbodem. Bij

ons alleen bij Sittard gevonden.

Stachys sylvatica L. — Bosch-andoorn, andoorn, — PI. 55, fig. 297. — Stengel

50—100 cM. hoog, ruwharig, naar boven vertakt, en met klierdragende haren bezet.

Bladeren gesteeld, breed-hartvormig, toegespitst. Bloemen in ver van elkander ver-

wijderde, 2—12-bloemige kransen, die te zamen een lange eindaar vormen. Kroon

donkerpurper, onderlip rood met witte vlekken. De geheele plant ver,spreidt een

onaangenamen reuk. % Over geheel Europa verbreid. In vochtige bosschen, in

belemmerde oeverbosclijes, enz. Vrij algemeen. Bloeit van Juni tot Augustus.

Stachys recta L. — Stijve andoorn, andoorn, — PI. 55. lig. 298. — Stengel



Fig. 289. Borstelkrans. Fig. 290. Citroenkruid. Fig. 291. Hondsdraf. Fig. 292. Bru-

nei. Fig. 293. . Gemeen glidkruid. Fig. 294. Bijenkruid. Fig. 295. Betonie.
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3U—Ou cM. hoog; do geheele plant rüwluuig. Bladeren gestoeld. lang\vei'|)ig-kiiK'et-

voi-niig, gekarteld ; de hoogere eirond, gaafrandig, toegespitst. Bloemen inO—^l'i-bloemige

kransen . die te zamen een langgerekte aar vormen. Kroon witachtig. met eene gele,

purper-gestippelde keel. üj.. Midden-Europa. Aan droge, steenige berghellingen en

iiji dijken. In Noord-Duitschland zeldzaam, in Zuid-Duitschland en in de Alpen

tamelijk algemeen. Bloeit van Juni tot Augustus. Niet-inlandsch.

Stachi/s paMstris L. — Moeras-andoorn, andoorn, liolsteel, hanepooten. — Fig. 'il!».

— Gelijkt op de bosch-andooi-n, maar is licht kenbaar aan de smallere, lancetvorinige,

gekartelde bladejen. Kransen 6—12-

bloemig. Reuk minder onaangenaam

dan van de bosch-andoorn. Europa

;

aan oevers en slooten, op moerassige

weilanden, op vochtige akkers, inbos-

schen. Vrij algemeen. Bloeit in Juli

en Augustus.

(%/^

Galeopsis L. HouiepneteJ.

% \^

Galróp.^is Tctrahit L. — Gewone
hennepnetel, hennepnetel, gemeene

\'.„ " -"^ hennepnetel. Fig. 220. Stengel 30—60

j.-i„ .,,., Mnri i.indoorn ^^^- "^oog' Vertakt, stijfharig, onder
"

"

de knoopen gezwollen. Bladeren lang- Fig. 220. Gewone hennepnetel-

wer{tig-eirond, toegespitst, grofgezaagd, ruwharig. Kransen rijkbloemig. Kroon wit

tot roze, met eene gevlekte onderlip, een weinig langer dan de kelk. O- Door geheel

Europa. Tusschen kreupelhout, op akkers, langs wegen, in heggen. Niet zeldzaam.

Bloeit in Juli en Augustus.

Galeopsis versicolor Gurt. — Dinettel, hennepnettel, vette kous, dauwnettel, dauw-

netel, bonte hennepnetel, wisselkleurige hennepnetel, gele doovenetel. — PI. 56 fig.

304. ~ Stengel 30—60 cM., soms zelfs 150 cM. hoog, rechtovereind, vertakt, stijf-

harig, onder de knoopen gezwollen. Bladeren langwerpig-ei-

rond, toegespitst, getand, horizontaal afstaand. Kroon groot,

tweemaal langer dan de kelk, geel, met violette vlekken ; de

middelslip der onderlip wit gezoomd. O- Midden-Europa.

Op akkers, in vochtige bosschen, in lieggen, aan beekoevers,

tusschen hakhout, langs wegen, op ruigten. Niet zeldzaam.

Bloeit in Juli en Augustus.

Galeopsis Laddnum L. — Smalbladige hennepnetel, hen-

nepnetel, raai. — Fig. 221. — Stengel 15—20 cM. hoog.

kortharig. Bladeren kortgesteeld, smal-eirond, of langvverpig-

lancetvormig, getand. Bloemen purperrood, in kransen van
6—10, waarvan er een den top afsluit. O- Over geheel

Europa verbreid. Op berghellingen, woeste plaatsen, akkers, in

bosschen. Niet gemeen. Bloeit van Juni tot Augustus.
Fig. 221. Smalbladige

hennepnetel. BallOTA Trn. Ballote.

Ballóta nifp-a L. — Ballote, zwarte ballote. — PI. 55, tig. 220. — Weinig weer-

stand biedend, vertakt, onaangenaam riekend kruid, met 50—100 cM. hooge, zode-
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lieggen, langs wegen,

s land sehijnt alleen de var. foctida Lamk., de

slippen, voor te komen. Niet zeldzaam. Bloeit van

Leoniffiis C(in/ï(ii-(

[jiONUnus L. Hertsi/espaii.

L. _ Hertsgespan. — Fig. 222. — Stengel 30--(:)Ü cM. hoog,

stijCovei'eind. nauwelijks heliaard. De lagere bladeren liand-

vormig-5-s|)letig ; de lioogeic drielobbig. De kleine, bleek-

roode bloemen vormen, ten getale van 6 tot 15, kransen, die

te zamen tot eene bebladcrde aar vereenigd zijn. 3|. Europa.

Oj» ruigten, aan wegen, in heggen. — Vrij algemeen. Bloeit

in Juli en Augustus.

Lamium Trn. DooveiteteJ

.

Lihnhini aiiiplexiedide L. — Stengelomvattende doovenetel,

doovenetel, hoenderbeet. — Fig. 223. — Stengel 15—30

cM. lang, liggend, met opstijgende bloeiende takken. De

kleine, lagere bladeren eirond, langgesteeld ; de hoogere

cii'kelrond, zittend, stengelomvattend. De pui'peren bloemen,

ten getale van 1 tot 3 in de oksels gezeten, vallen spoedig

af. O- Over geheel Europa als akkeronkruid verbreid. Vrij

algemeen. Bloeit van Maart tot October. <^\ iCa^'M
Ldiniam jmrpilreum L. - Purperen doovenetel, doovenetel,

paarse doovenetel, makke l)iandekkel, makke brandnetel, stin-

kende doovenetel. — PI. 55 lig. 300. — Stengel slechts 10—20
cM. lang, opstijgend, met uitgespreide takken. Lagere bladeren

klein, cirkelrond, langgesteeld ; hoogere liartvormig, kortgesteeld,

getand, naar den stengeltop kegelvormig saamgediongen en

de ö—8-bloemige kransen omvattend. Kroon purper. O- Europa.

Op akkers, op ruigten, in tuinen, onder hakhout, langs wegen.

Algemeen. Bloeit van Maail tot October.

Ldmium album L. — Witte doovenetel, doovenetel, honds-

netel, suikernetel, melkbloem, engeltjeseten, bloeiende brand-

ekkel, zuigjes, zuiglammetjes, goudhaansvoer, goudhaanseten. —
PI. 55, fig. 301. — De korte, kruipende wortelstok draagt een

zode van opstijgende, 30—60 cM. hooge stengels. Bladeren langwerpig-hartvormig,

gezaagd. Bloemen ten getale van 6—10 tot okselstandige kransen vereenigd. Kroon
wit, met geelachtige lippen en groenachtige vlekken aan den voet der onderlip. %
Door geheel Europa, met uitzondering van het hooge Noorden. Aan wegen, in heg-

gen, op ruigten, onder hakhout. Zeer algemeen. Bloeit van April tot October. De
figuur 301 op pi. 55 geeft den forschen bouw van de plant niet juist weer.

Ldmium maculdtum L. — Gevlekte doovenetel, doovenetel. — PI. 55 fig. 302. —
Gelijkt op de vorige soort wat den bouw, de hoogte en den bladvorm, maar niet wat
de bloemen betreft, die grooter en p)urperrood zijn. Onderlip bleek- purperrood met

Fig. 223. SteBgelomvat-
teiide doovenetel.
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[mriicivii vlek. -V V.

H-lu'ii kreu|ii.'llMiiit, in vi

30. Bloeit vaii April tot

-;iii'ei(liiii;' gelijk aan die dei'

;litige bosclijes, vooi'al iu liei'g

1 den herfst.

Galeobdolon Huds. Hondmctd.

In lieggen

1. Vrij algv

Galeobdolon luteum Huds. — Hondsnetel, gele doovenetel, gele liondsnetel. — PI. jü,

lig. 303. — Stengel 15-50 cM. hoog, rechtovereind, met enkele takken. Bladeren

gesteeld, langwerpig-hartvormig, wijd-gezaagd, soms tusschen de nerven en aderen

zilverglanzend-wit gevlekt. Bloemen goudgeel, in 3 tot 7-bloemige kransen
;
ondeilip

roodbi-uin gestreept. % Europa. In vochtige bosschen, schaduwrijke heggen en tus-

sciien kreupelhout ; vrij zeldzaam. Bloeit in Mei en .Tuni.

Teucrium L. Gamamlrr.

1.. — Wilde salie,gamander— Fig. 224. — Stengel 30—100 cM.

met enkele takken, vierkant, behaard. Bladeren gesteeld, hart-

vormig-langwerpig, aan beide zijden behaard. In de hoogere

bladoksels, zoowel als aan den stengeltop, staan de 6—12 cM. lange

trossen met eenzijdswendige bloemen. Kroon groenwit ;
kroon-

emd.

^3^^ t^

Fig. 2-24. Wilde salie.

)^ buis en meeld raden roodachtig ;
helm-

knoppen purper. %. Midden-Europa.

In bosschen, in heggen en op de heide,

vooral in hooge streken. Algemeen.

Bloeit van Juli tot September.

Teucrium Scórdiim L. — Water-

gamander, gamander. Fig. 225. —
Wortelstok in slikkerigen grond kiui-

pend, aan de knoopen wortelschietend,

met 15—20 cM. hooge, dunne, krui-

pende, of overeindstaande, zachtharige

stengels. Bladeren langwerpig, lancet-

vormig, ongesteeld, grofgezaagd. Bloe-

eenzijdswendige kransen, bleekpurper. %. Bijna geheel Europa.

aan slooten, op moerassige plaatsen. Zeldzaam. Bloeit in Juli en

25. Watergamander.

men in 4-bloemige,

Op natte weilanden,

Augustus.

Teucrium Chaiiuiedri/f< L. ~ Liggende gamander, gamander, — PI. öi), iig. 305. —
Wortelstok dicht bij den grond met talrijke opstijgende, 15—20 cM. hooge stengels.

Bladeren gesteeld, ingesneden-gekarteld. De purperen bloemen staan ten getale van

4_6 in kransen bijeen en vormen een eindelingschen tros. Kelk meest i-oodbruin. Q|.

Midden- en Zuid-Europa. Aan zonnige hellingen en rotsen ; vooral op kalkbodem
;
op

ruigten. Zeldzaam. Bloeit van Juli tot September.

A.JUGA L. Zenegroen.

Ajiiga réjMm L. — Kruipend zenegroen, zenegroen. — PI. 56, (ig. 306. Wortel-

stok met talrijke kruipende uitloopers en een rechtovereindstaanden, 10—30 cM.

hoogen stengel. Lagere bladeren langgesteeld, omgekeerd-eirond, gaafrandig, of ge-

karteld ; stengelbladeren bijna ongesteeld, eirond, schutbladvormig. De blauwe, zelden

roze, of witte bloemen vormen 3—5-bloemige kransen, te zamen tot een rolronde
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Fig. 296. Wollige andoorn. Fig. 297. Boschandoorn. Fig. 298. Stijve andoorn.

Fig, 299. Ballote. Fig. 300. Purperen doovenetel. Fig. 301. Witte doovenetel.

Fig. 302. Gevlekte doovenetel. Fig. 303. Hondsnetel.
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omwindselblaadjes met een haarpunt ; binnenste stomp, met een stekelpimt. Bloemen

licht-purper of vuil-roze. %. Midden-Europa ; verspreid : op dioge, zandige. grazige

plaatsen, op zonnige heuvels, op zilten grond. Bij ons in de Zeeproviiicien. m
Zuid-Limburg en bij Nijmegen gevonden. Bloeit van Mei tot September.

Arméria imrUima ^YiIid. — Zeestrandkruid, sti-andlcruid. spaansch gras, bloeiend

zeegi'as, engelsch gras. sinalbladig strandkruid. — Evenals de vorige, doch de sten-

gel zacht.

Deze twee en eenige andere soorten van Arméria worden in tuinen veel geljiuikt

voor randen van liloempeiken.

Familie Plantaginaceae. Weegbreeachtigen.

Plaxtago L. Weer/bree.

PInnf(h/o major L. — Groote weegbree. weegbree, wegeblailen, weegwortel. tree-

wegen, platvoet, wijkei-blad. konijneblad. vrouwtjesplantein, plantein, breedbladige

weegbree. — Fig. 227. — Bloeistengel rolrond, 15—30 cM. hoog. Bladeren gestoeld.

Fig. 227. Groote weegbree. Fig. 228. Kleine weegb Fig. 229. Strandbloem.

wortelstandig, breed-eii-ond. gaafrandig. of oppervlakkig-getand, meestal met 7 hoofl-

nerven. soms zeer platte rozetten vormend. Bloemen in een langgerekte, smalle aar.

klein, groenachtig. •> Door bijna gansch Europa : langs dijken en wegen, op weilanden,

ruigten, grazige plaatsen. Algemeen.

Plantdgo média L. — Ruige weegbree, weegbree. —• PI. 56, fig. 309. — Op den

dikken, houtigen w'ortelstok rust een rozet van elliptische, kort-toegespitste bladeren,

die 3—7-nervig zijn, Bloeistengel 30—40 cM. hoog, rechtovereind, met eene 3—4 cM.

lange eindaar. Kroon roze, met zilverglans, welriekend. Meeldraden bleekpurper. %.

Door bijna geheel Europa : op weilanden, aan dijken, langs wegen, op zandgrond.

Minder algemeen. Bloeit in Mei en Juni.

Plantago lanceoldta L. — Kleine weegbree, weegbree, hondsribbe, hondetong. tonge.

hondsbloem, mannetjesplantein, plantein, lancetvormige weegbree, lancetbladige

weegbree, smalbladige weegbree, smalle weegbree. — Fig. 228. — Wortelstok dik

en houtig, met wolliaarbundels tusschen de rechtovereindstaande, lancetvormige,

3—5-nervige bladeren. Bloeistengels 30—50 cM. hoog. kantig-gegroefd. met eene

eivormige, of elliptische. 1—2 cM. lange eindaar. Kroon bruinwit. met gele helm-
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voui' woikIcij ('II liiji'iistckeii, dui'li uuk als [iiiiistülrii(l middel liij loii.uaaiidüeiiiiigeu.

Li'J'TOREiJ.A L. SInniiJhIoeiii.

Uttarrlla hirihfris I.. — Stl'aiiJM. mmii. ueveikniid. ^ Ki-'. 229. — 5 tot 10 cM.

Iinou: ile korte worteLslek di-aa,ut een diilite -spiraal van fruai-groene, woilelstandige,

snial-lijnveiniige bladeren. Mannelijke bloemen witachtig, langgesteeld, afzonderlijk;

vninwelijke ongesteeld, ten getale van 2—^4 aan den voet der mannelijke. %
Noonl-luuopa ; o\) zandige. voclitige plaatsen, aan oevers, aan het strand, in vijvers

en plassen. — l'loeit in Jnni en .fnli. Viij algemeen.

Familie Paronychiaceae. Hardkelkachtigen.

Lage, meest liggende, nitgespieide kimde n. njet ki iiiswijsgezeten Ijladeren, wit-

vliezige slennbladeren, en kleitie bloenjen m kliiwi n--. KelL: :!- -.")-deelig. Ki'oon

meestal enllirekend. Kleine, maai \\i)d ovei di audi xu'breide familie.

( orrKtIola L Binnpips.

Coyrii/w/<( lifldnili'i L. — Riemji|es — Fig. 20). —• (Irijsgroen krnid met talrijke,

8—25 cM. lange, draaddnime, liggende stengels liladeren lijnvormig, stomp. De

ig. 230. Riempje». 232. Ilardkelk.

Fig. 231. Onbehaaiil dui-

zendfiraan

.

witte bloempjes in kleine bebladerde klnwens. O- West-Europa en Middellandselie-

Zee-landen. Op zandige, vochtige plaatsen, aan ilvieroevers. Bloeit van Juli tot

September. Vrij algemeen.

Herniaria Trn. Duizendgraan.

Hemidria gldbra L. — Onbehaard duizendgraan, duizendgraan, dnizendkoren. —
Fig. 231. — Stengel 5—15 c.M. lang, sterk vertakt, uitgespreid. Bladeren klein,

omgekeerd-eirond. Bloemen zeer klein, geelgroen, meestal ten getale van 10 in oksel-

standige kluwens, üj.. Midden- en Zuid-Europa. Op zandige, braakliggende akkers,

langs wegen, op drogen zand- en heidegrond, aan rivieroevers. Bloeit van Juni

tot October. Vrij algemeen.

Illecebri;j[ Trn. Hardkell:

Illécehnim vertlcUhHion L. — Hardkelk, kransdragende hardkelk. — Fig. 232. —
Stengels 5—25 cM. lang, uitgespreid, sterk vertakt. Takken 3—6 cM. lang, met
talrijke bloemkluwens in den oksel van zilverwitte schutblaadjes. Bladeren klein.
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omgekeerd-eirond, kruiswijs. )[. Zuid- en Midden-Europa; op vochtige plaatsen, aan

oever.s, op moerasgrond. Bloeit in Juli eii Augustus. Algemeen.

Familie Scleranthaceae. Hardblocmachtii/en.

Eén- (if 1

staandi'. enk

lU'litige, tdl 1



•]00

m11, iiioii f. klein:

sten: ,la:ileliiM,vr

kki. l!ln(Nt in Al

iloiMiien. in 2 i^rofpjos

versproi.l n|, 'ziltZ-nHHlén in

isliis (Ml Se|it('ml)cr.

Si AEUA l'V.rsk. ïï'/V/r hd.

5. lij. Sli;mil|il;int doi' Knrnpeosche

in liet iHiiiicnhinil. Al-ciueen op

Sua 1 1 iinaitniK '^h\il luid ~ kl(in( \\ltl( lill \\i(1( lill _in/<\(i(t /OiSdn
l.Mi. - lu 2Vi I M_ s(nl \.i

tikt ^lom ()ii,,(»li, l,ti_ 1 lui I r.

IOlM lino^ Mi,|, M 11 ImIImiIioikI Ii|n

\(innio \1p(/u In _, pilst I liK nip|, s

^10(11 ten ^etil< \ 111 I ,111 dl lil ld

dl s( K^i /(Il n Q \in / iiidi_( /(

(

I iis

tui \ 11! 1 lliopi iJsiiKd, ,,p/il(, ^inn

ddMiiliil liiniunlind Mout in \iuiis

lus (11 s, pi, luli. 1 /. (I lU, 1,1(111

>\1M1| \ I Lnoql,

1^ 23( Stinkendp

^ inzevoet

\d nlii Adli I
-

I oo^kimd _,eiiieen

Ido^kiiiid — 1^ JT) — Stelled
1")—

!(> ^M luKi^ wijd \eitdkt, be-

iiis iiiMlcili^nciid. I'ladrivii pricinvonnig, eindigend in een stekelpunt.

lijk. oksclstandig, O. Kinopa : aan zandige kusten, en op zilten boilein

Igemecn. lüdcii in Juli on Augustus.

('llEXdl' 'M Trn. Ganzevoef.

('hrtio/ióiliiiiif Viilniria L. - Stinkende ganzevoet, gatizevoet. — Fig. ^IIO. — IJggeud,
vertakt kruid, si-liijnliaar met een giijsachtig meel bestoven, naar rottende haring riekend.

Stengel 15—30 cM. lang; bladeren gaaf-

i'andig, ruitvormig tot eirond, met stelen.

die even lang zijn als de schijf. Bloemen
klein, groen, in beknopte bundels. Q-
Europa, wijd verbreid ; aan wegen, mu-
ren, op ]juinhoopen, op bouwland. Vi'ij

algemeen. Bloeit van .Juli tot September.

Chenopódium jiolyspérmiwi 1,. — Veel-

zadige ganzevoet, ganzevoet, kruipend

modderkwaad. — Fig. 237. — Gelijkt o})

de vorige soort, maar is niet berijpt'en

niet onaangenaam van reuk. Stengel aan
de knoopen eenigszins gezwollen. Bla-

deren eirond, stekelpuntig. Q. Bijna over

geheel Europa verbreid, behalve in het

hooge Noorden. Op bebouwden en onbe-
bouwden grond, langs oevers en wegen. Vrij algemeen. Bloeit in Augustus en September.

Chenopódium album L. — Witte mei, ganzevoet, opgaand modderkwaad, luismelde,
stokmel, meyen. wilde mei, huismelde, mei, witte ganzevoet, milt. — Fig. 238. —
Krachtig. 30- lÜU ciM. hoog, bleekgroen, of als wit bepoederd, sterk vertakt ki'uid.

Fig. 237. Veelzadigf'

ganz(^vf)ct. Fig. 238. Witt(^



Fig. 304. Dinettel. Fig. 305. Liggende gamander. Fig. 306. Kruipend zenegroen.

Fig. 307. IJzerhard. Fig. 308. Engelsch gras. Fig. 309. Ruige weegbree.

Fig. 310. Eenjarige hardbloem.
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Europ;i liicr lmi

Juni tot Auiiiislu^

il ('11 verwildcni. lüj mis vrij zeldzaam. I'locit van

l'.KTA Tril. Birt.

n,'ta n<h/,ins L. (iewoiic l.ict. Iii^t. snijlii.'t. Iiraziliaaiisclic hii't, nian-chvdrtcl.

r Ie ImcI. I l\vnrl,.l. kn»,!. maii-rl. siiikcriMcl. - Ki-. ^2'i± — W'nrd'l pciivm--

mi-, Slmi-cl ivrlit.iv.rriirl. tnl I M.l -, \Vnrt,.|l,|:i(|,.r(.n liart-civ,)rini-. st \k l.iw^-

-vsli'rM: sd'iinclhhiil.'ivii laii-\vcri)ig-laii(ctV(Miiii-. IILmmmcii klein, dks.'lstaiidi-. in

l.rhki(lenlc aren. Q i,!' -. (),.rsprunk,'li|k in lU' land, ai mud, ,1,1 ,|,. Mid,|,.|laiidsclie

Zee. wi.rdt d<' biet al-(a n als 1 s),lan1. en vndrr on.ler verseliill..nde iianicn als

veevoeder, i^rüenle en v.Mir de siiikeriiidusirie mmIhuiwiI. Ülneit van .luli tnt Septianlier.

Si'iNAei.\ Tril. Sjiiii,r:/r.

Sj)iii,friit(ilerami ],. Winlersjiinazie, sjiinazie. - Ki,-;. 2 'p3. — Stengel oO— lOU cM.

hueg. rerlituvcreind. I'.laileicn L;esteeld, di'ielioekij;-. mei spicsvoiMiiigen voet. gaaihmdio-.

Fig. 242. Gewone biet. 4.3. Winterspinazlc. Fiff. 244. Tuinniekle,

Bloemen groen, in kkiweiis. okselslandig. Oof-j. Algemeen verl.unwdc, hier en daar
verwilderde, uit Klein-Azië ingevoerde nioesiilant. üloeit in Mei en Juni.

Atüiplex Trn. Melde.

A'triplex ixitula L. — Openstaande melile, wijdgelakte melde, melde. iih'I, lage wilde

melde, smeelje. lage melde, witte melde. — PI. 57. (ig. 313. — Stengel 3(1 -lUU
cM. hoog. Bladeren driehoekig-lancetvormig

; de lagere getand en bijna spiesvormig

;

de hoogere lancet- of lijnvormig ; de lagere takken wijduitgespreid. De geheele plant
is nu eens donker-, dan weder lichtgroen, en schijnbaar min ofmeer witbestoven. Bloem-
kluwens in slanke aren

; mannelijke en vrouwelijke bloemen onder elkander gemengd.
O- F.uropeesche strandplant, tot in het hooge Noorden. Algemeen onkruid op be-
bouwden en onbebouwden grond, aan wegen, o}) inesthoopen. Bloeit in Juli en Augustus.

A'friplex hortmsis L. — Tuinmelde, melde, mei. — Fig. 244. — Forsch, i-eciitovereind-

staand kruid van 100—125 cM. hoogte. Lagere bladeren groot, driehoekig,
langwerpig-hart- of spiesvormig, bochtig-getand ; de hoogere lancetvormig, gaafran-
dig. Bloempjes talrijk, in eene lange, eindelingsche pluim. De geheele plant is soms
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bloedrornl. Q. (Jnispioiikelijk iii Tai'tari

hier en ilaar veiwililmil. De roode verscli

ji-ebeziü,'!. Bloeit in Juli en Augustus.

. in Kinciiia als ninesplant verbouwd en

denlieid wonlt wel in tuinen als sier|)lant

Tamilie Polygonaceae. Veelknoopigen.

Kruiden. oC liersters. meestal met knooiii.u-.-elede stengels, versprei<ie liladertMi en

vliezige, duime steunbladeren, die een seheede (het «tuitje") om den stengel voinien.

De kleine, meestal groene bloemen staan in okselstan dige, of eindelingsche bundels,

of aren. Eene groote, over de gelieele Aarde verbreide familie.

Ri':me\ L. Ziirini/.

Bunie.r Acetósa F.. — Veldzuring, gewone zuring, zuring, zuurling. zurki'l. wilde

zuring, boerezuring. tninzuring. — Dl. T)?, lig. iili. — Stengel 3t)—OU cM. hoog,

schaars vertakt. Bladeren spies- of pijlvoi mig, aan hun voet met bi'eede, toegespitste

ooren, heldergroen, zuur smakend ; steunbladeren getand. Bloemen twee- of eenhuizig,

groen, later rood, in lange, eindelingsche pluimen. ^. Door bijna geheel Europa.

Up weilanden, in bosschen, tusschen kreupelhout, langs wegen. Veel verbouwd als

groente. Zeer algemeen. Bloeit van Mei tot Augustus.

Ruinex Acetosélla L. — Schaapszuring, zuring, kleine wilde zuring, zuurzaad. zurkel.

surpel. - PI. 57, fig. 315. — Slank,

sierlijk, dikwijls roodachtig plantje van

iO—25 cM. hoogte. Bladeren spies-

vormig, met een smal, lancetvormig,

voorstuk en afstaande ooren aan den

voet. Tuitje gespleten. Bloemen klein,

tweehuizig, in een slanke, eindeling-

sche pluim. Qj. Over geheel Europa

verbreid. Op weilanden, zandgrond,

zonnige heuvels, enz. Zeer algemeen.

Bloeit van Mei tot Augustus.

Rumex H'qypoldpathum Fr. — Daar-

ilezuring, echte waterzuring, zuring.

— Fig. 2 i5. — Stengel tot 2 M. hoog.

lig 24'^ Pairck/inmg Lagere bkider'eu hart-eivormig, spits,

aan hun voet verbreed, tot 35 cM.

lang, onregelmatig-gekarteld-getand, of bijna gaafrandig. Bladstelen gegroefd. Bloem-

trossen groenrood, tot 25 cM. lang, tot grootere pluimen vereenigd. %. Noord- en

Midden-Europa. Aan oevers, slooten, beken, op vochtige weilanden. Algemeen.

Bloeit in Juli en Augustus.

Rumex crispus L. — Gekroesde zining, zuring, koeleek, kwijlkwabben, gekrulde

zuring, leek. — Fig. 245. — Stengel (JÜ—lUÜ cM. hoog. Bladeren breed-lancetvor-

mig, spits, langgesteeld, met gekroesden rand ; de lagere tot 20 cM. lang. Bloei-

stengels gewoonlijk vertakt ; de takken zelven met talrijke groenroode bloemkransjes

bezet. 2|. Door bijna geheel Europa ; op weilanden, akkers, langs wegen en oevers.

Zeer algemeen. Bloeit van Juni tot Augustus.

Fig. 246. Gekroesde zuring.
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Umii ' ILfh ,lii,ill,i(ni IIihIs. — Ocvcivjiriii-. /nriii-. walcr/iiriii-. iKiinljr-iiJs. Iiaaiitje-

s ImmK|i Mins I IJ.LM7. -SIcii-vl I 'J ,\l. Ikm,-. -c-nicrd. srhaai.s vcitakt. Uladeren

IK t\iiiiiii^ 11

1

II liiiii \(icl ril tdji smaller, aan liun land /\vak-,i:ul\viiil en ecnigszius ge-

kiücsil: .lcla-civt.it 'ld rM. hm-. Ülad-

,--, % ^1 strlrii aan dr h(>v(Mi/ij(lc vlak. WU

n

/ wijze vntakl.. met ((ni-n-malc al-

staainlc takken. ÜkHMiikraiisen talrijk,

unirniudd. '.. Midden- en Nu.u'd-

l':m-(ra. Aan oevers, s ten. np

mnerassi-e plaatsen, .\l-emeen. Ülneit

in .liili en An-iislLis.

li'iniic.r iiKin'lliinis L. — Zee-/iiriii-,

ziirin-. ^ Ki-. ^2',H. - Sten-el |,V

.'.0 e.M. Ii(,n-. vertakt. I'.ladereiismal-

laiieet- (.r lijiivornii-. naai' ^Im

hiadsteel .eiMiiald; de la.-ere snms

:»eM.kme. Ül.iemkransen helrond. (,k-

•Istandi-. Ite-el Ie plant, en venral

e hloemeil. nemen van lieverlede een

lichtgele tint aan. O- Midden-Europa. Aan de z.'ekiisten. o|

aan oevei's en vijvei's. Niet zeldzaam, lüoeit in .Inli en .\ii-iistiis

a«

'f M

lig 247 Otvn/miiv Tig .;4S Zee zin ing

leras-rond. in poelen,

P(ji.vi;o.\U.M ]i. DuiieHilkniiop.

Pohj'(ffin>im iirinihiir [.. — Varkens-ras, hargegras, mottegras, weggras, kreupelgras,

duizendknooji, zwijnegias. — l''ig. "210. — Stengel dun, vertakt, meestal liggend,

soms op.stijgend, ti(t .">(» cM. lang; takken tot aan den toji hehladerd. Bladeren smal-

elliptisch, niet een ruwen rand en gespleten tnilje. r.ldemen len getale van 2—4 oksel-

standig; kelk groen, aan den i-and en aan de voorzijdi' puriier, of wit. O- Over den

geheelen aardhol verhreid. in Europa

tot aan den puolcirkel. (lp liehonw-

den en onbcbouwden grond, aan

wegen, in bosschen. Zeer algemeen.

P.loeit van Juli tot October.

I'iili/'(/i)HNiii Convólvidus L. —
Zualiiuloiig, zwarte VTinde, windom,

ranken, duizenknoop, reng. — Fig.

'17A). — Stengel windend, 15—1 (JU

cM. lang, kantig. Bladeren langge-

steeld, hart-pijlvormig, toegespitst,

gaaf'randig. Bloomen groen, in kleine,

losse liinidels. iiksejslandi-. naar boven

tot losse pluimen vereeiiigd. Buitenste

slippen van het bloemdek stonip-

gekield. Q. Europa, tot aan den

lioolcirkel. Op bebouwden en onbebouwden grond, tuschen kieujielhout, in heggen.

Algemeen. Bloeit van Juli tot October.

Pohj'gonum dumetónim L. — Hegge-duizeiidknoop, duizendknoop. — Onderscheidt

Fig. 249. Varkensgras. Fig. J.'iO. Zwaluwtong.
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PoIijUjonuiii Per

ster, .Tezusgras.

Fig. 251. Bittertons'.

zich van rle vorige soort doordien de bloemdekbladeren aan de rugzijde vliezig-gevleugeld

zijn. O- Niet zoo ver noordelijk verbreid als de vorige. Op dezelfde vindplaatsen als

de vori}j;e. Minder algemeen. Bloeit van .luli tot September.

liria L. — 1'erzikkrnid, wilde wilg, roowilg, roodiieen, roode

atzaad, krodde, duizendknoop. platvoet, roodpot. rits. roodsclioid<.

wilgen. pei'zikbladig(> dnizendkiin(,p. lilnclblad. kruisblad. -

l'l. .-)8. fig. ;U7. — Stengel 30- 1(1(1 .'.M. Iioog. vertakt, dik-

wijls rood gevlamd; takken elk in een aar eindigend. Blade-

len langwerpig-lancetvormig, donkergrasgroen, meestal met

een donkerbruine, maanvormige vlek in 't midden (bloeddrup-

pels van .Tezus). Steunbladeren borstelig bewimperd, stijfliai'ig:

l>loemaren levendig karmijnrood. Q- Over geheel Europa

verbreid ; langs slooten en wegen, als onkruid in moestui-

nen en op akkers. Algemeen. Bloeit van Juli tot September.

Poly'goHum Hydrópiper T^. — Bittertong, waterpeper,

duizendknoop. — Fig. 2.51. — Gelijkt op de vorige soort,

maar is zwakker gebouwd, dikwijls liggend, of kruipend

;

stengel 30—50 cM. lang. De geheele plant smaakt bijtend,

|ieperachtig. Bladeren lancetvormig. Tuitje gewimperd.

Bloemen in slanke, naar boven overhangende aren. Kelk

groen, aan den rand iiurjier, of witachtig, of bijna geheel purper. Q. Europa, tot

aan den poolcirkel. Langs oevers, slooten en op vochtige plaatsen. Zeer algemeen.

Bloeit van Juli tot September.

Poly'j/onum amphihium L. — Roode veenwortel, wilde wilg, papenkwaad, fontein-

kruid, roowilg, duizendknoop, watei'duizendknoop, twee.slachtige duizendknoop, veen-

wortel. — Fig. 252. — Wortelstok kruipend, vlottend, of opstijgend, soms recht-

overeindstaande stengels vormend. Bladeren elliptisch, of lancetvormig, tamelijk dik.

Aren eindelingsch, afzonderlijk, rolrond, roze. %. Europa,

tot aan den poolcirkel. In poelen, plassen en slooten, op

natte weilanden, soms zelfs ver van het water. Hiervan heeft

de watervorm onbehaarde, de landvorm behaarde bladeren.

Bloeit in Juni en .Tuli.

Poly'f/otium Bistórta L. — Ailderwortel, slangenwortel,

duizendknoop. — PI. 57, fig. 316. — Wortelstok soms wel

een vinger dik, bochtig gekromd. Stengel 30—60 cM. hoog,

onvertakt, rechtovereind, met weinige, hart-lancetvormige

bladeren en eene eindelingsche, rolronde, roze bloemaar.

Wortelbladeren langgesteeld, lancetvormig. talrijk. Bladstelen

gevleugeld. %. Geheel Europa door, tot in het hooge Noor-

den. Op natte weilanden en op schaduwrijke, vochtige

plaatsen. Niet algemeen. Bloeit in .luni en Juli.
Fig. 252. Roode veenwortel.

Fagopyrum. Boekweit.

Fagopy'runi esculéntum Mnch. — Boekweit. — PI. 58, fig. 318. — Stengel 25—50

cM. hoog, rechtovereind, naar onder niet, naar boven wel vertakt. Bladeren hart-

pijlvormig. Bloemen wit, of roze, in okseLstandige en eindelingsche pluimen. De
vruchten zijn driekante, spitse nootjes. O- Uit Oost-Azië afkomstig, in Midden-Europa
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veel uji /audgroiid verbouwil, en verwilderd. Üloeit in Juli en Au;j,nstiis. De nootjes

woi-den door den menscli als grutten en als meel gebruikt en dienen hem ook

om gevogelte vet te niesten.

Familie Thymelaeaceae. Peperboomachtig-en.

Heesters, of hoomen. met meestal verspr.'ide. gaairandige bladeren. I'.loemdek

tromiieUormig. kidnnaelitig. Meeldraden bong in de kidnnbuis ge/ete,,. Vruelit een

bes. Vdornamelijk in b.'t noordelijk Halliond verbreid; e.'nige soorten Iropiscb. Deze
ieb door bare fraaie, sterkriekende bloenien. Hare meesteilie onderscb

DaI'IINE L. /'iprrlxiiiiiljjj,:

Daphn,- Me:n-niin \ .. — I'eperboompje. g:arouboom|i|e. — l'l. .^S. lig. 310. a. h. —
Hee.ster van :!(» KK» e..M. bongte. welks lakken in een dielile spiraal van elliptische

bladeren eindigen, he purperen, zoet riekende bloemen verloonen zirb vóór de bladeren.

Bessen schai'lakenrood, zoo groot als een erwt. -Jj. Over gebeel Kuropa verbreid; in

bossclien op beigcn ; plaatselijk algemet'ii. Dij ons vrij zeldzaam. Hloeit in Maart.

Giftig, blaartrekken d

.

Familie Lauraceae. Laurierachtigen.

met lederachtige, altijd groene bladeren, een 4—G-deelig

I meeldraden. De vruchten zijn éenzadige steenvruchten. Alle

etliei'ische olie. Eene zeer groote, meer dan 1000 soorten

rijke, bijna uitsluitend in de tropen levende familie ; vele

liarer soorten zijn als specerei-, artsenei-. of handelsplanten

zeer gezien; zoo o. a. de kcmerllwotii, de kiniifcrliooin, enz.

[..-vuims L. Laurier.

Lauruft nóbilw L. — Laurier. — Fig. 2o3. — Altijd

groene, 4—5 M. hooge boom. Bladeren langwerpig-lancet-

vormig, kortgesteeld, leerachtig, met zwak gegolfden rand.

Bloemdek 4-deelig, geelwit. Steenvruchten blauwzwart, zoo

groot als kleine kersen. Oorspronkelijk in Azië thuis be-

hooi-end, 'in Zuid-Europa dikwijls aangeplant. De bladeren

worden wegens hun specerei-sraaak als toekruid in de keuken

gebruikt. — Bij de ouden was de laurier aan Apollo gewijd ;

zijne takken golden als symbool van den roem voor dichters,

kunstenaars en veldheeren ; ook heden nog heeft een

lauriei'krans de symbolische beteekenis van buitengewone

verdienste voor kunst, wetenschap, of voor het vaderland.

Familie Elaeagnaceae. Duindoornachtigen.

Heesters, of boomen, wier takken en bladeren met zilverwitte, of roestkleurige

schubben dicht bezet zijn. Takken meestal in doornen veranderd. Bloemdek 2- of

4-spletig. Vruchten nootachtig. De weinige soorten dezer familie zijn voornamelijk

over den noordelijken gematigden gordel verbreid.



ig. 311. Uitgespreide amarant. Fig. 312. Goede Hendrik. Fig. 313. Wijdgetakte
de. Fig. 314. Gewone zuring. Fin. 315. Schaaoszurina Fia .7iA aaa^^..zuring. Fig. 315. Schaapszuring. Fig. 316. Adderwortel,
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Hippoph.a£ L. Duindoor;

Rippóphaë rhamnoide.i L. -^ Duindoom. <chijtbezie. kattedoorn. — Fig. i^A. —
Veiiakte. doomige. 1—3 M. hooge heester met een tvilgachtig uiterlijk. Bladeren lijn-

vormig, gaafrandig. voornamelijk aan de onderzijde zilverglanzend. Bloemen zeei-

klein, geelachtig, met een roestkkleurigen kelk. Bessen

goudgeel, zuur. i. ilidden-Europa, op steenige. zandige

plaatsen, langs de zee. aan de oevei"s der Alpenrivieren en

hare zijtakken. Wordt ook als tuinheester gekweekt. Miic-

meen. Bloeit in April en Mei.

Familie Aristolochiaceae. Pijpbloemachtigen.

Kruiden, of klirnheesters. met vei^preide. langgesteelde.

gaafrandige blaileren. Bloemen bruin- of groenachtig. Bloem-

dek bovenstandig. diielobbig. of onregelmatig. Eene aan

soorten rijke, voornamelijk in tropisrh Amerika sterk ver-

tegenwooifligde familie.

ASARCM Tin. Mansoor.

A'sarum eurojxieuni L. — Mansoor. europeesch mansoor. — PI. -58. fig. 3-20. —
Wortelstok kruipend : stengel kort. doorgaans met niet meer dan twee langgesteelde.

niervormige. gaafrandige. glanzendgladde bladeren. Bloemen afzonderlijk tusschen de

twee bladeren, kortgesteeld, groenpurperbruin. Bloemdek met 3—4 bzeede, toegespitste

lobben : doosvrucht 6-hokkig. De wortel heeft een eigenaardigen. aromatischen reuk.

•X. Midden- en Zuid-Europa. Voornamelijk in loofbosschen met kalkgrond. Hier en

daar algemeen. Bij ons misschien bij Maastricht te vinden. Bloeit in April en Mei.

Aristolochia Tm. Pijpbloem.

Aristolóchia Clematltis L.— Gemeene pijpbloem, pijpbloem, holwortel. sarratijnskraid.

moffepijp. — PI. 58. fig. 3-21. — Stengel 30—100 cM. hoog. onvei-takt. rechtoveieind.

Bladeren gesteeld. hart-eivormig, aan de onderzijde blauwgroen. De bundelsgewijs in

de bladoksels voorkomende bloemen zijn geel buisvormig. met een tongvormig

aanhangsel aan den top en een opgeblazen voet. ü.- tTit Zuid-Europa afkomstig

:

in Midden-Europa hier en daar ingeburgerd : voornamelijk in wijnbergen, in heggen,

langs akkers en in tuinen. Niet zeer algemeen. Bloeit van Mei tot Augustus.

Familie Euphorbiaceae, Wolfsmelkachtigen.

Kruiden, heesters, of boomen. zeer verschillend in uiterlijk, bladvorm en bloem-

stand. Bloemen eenslachtig: mannelijke en vrouwelijke bloemen, in verschillend

aantal, dikwijls door een kelkachtig omwindsel ingesloten. Een aan soorten zeer rijke,

voornamelijk in de tropen sterk vertegenwoordigde familie. Vele soorten bevatten

een scherp, giftig melksap. — Van de talrijke buitenlandsche. voor den mensch

nuttige boomen noemen wij slechts

:

Siphónia ehistica Pei-s.. den kaoetsjoekboom. uit welks sap kaoetsjoek bereid wordt

:

Bi-azilië

:

Birinus commiïnin L.. den wonderboom. die in tuinen als sierstruik gekweekt wordt

OuDEMASS, Onze Flora. 1^
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MehcL'RIAI.is L. Bliii/elkndil.

Mrnyiriülix (hiinia L. — Eenjarig liingelki'iiiil, bingelkruid, dikko[). — l'l. 5ü,

lig. :'>2'/. — Stengel ITi tdt .'{O cM. hoog, vertakt, vierkant, niet kruiswijsstaande takken.

lÜaderiMi eii(.ud-laiig\ver|iig, gesteeld, grof-getand. De mannelijke bloemen vormen

lange, draaddunne aren; de vi'oiiwelijke (gewoonlijk op afzonderlijke planten) zijn kort-

gesteeld, of zittend, en in groepjes van 2 tot 3 in de oksels gezeten. O. In Midden-

en Zuid-Europa een gewoon onkruid op akkers, op puinhoopen en in tuinen, op

bouw- en moesland, en onbebouwde gronden. Algemeen. Bloeit van Jimi tot Octobei'.

Mercuridlis x>srénnis L. — Overblijvend bingelkruid, bingelkruid. — Fig. 258. —
Stengel rechtovereind, onvertakt, rond, 15—20 cM. hoog. Bladeren ei-lancetvormig,

naar den stengeltop dichter bij elkaar gezeten. Mannelijke en vrouwelijke bloemen

op slmli dunne stelen, tweehuizig ; mannelijke in kleine bundels, vrouwelijke afzon-

Fig. 258. Overblijveii(i bingelkruid. Fig. 260. Kraaibeide.

derlijk oi' twee aan twee. -^. Door bijna geheel Europa, met uitzondering van het

hooge Noorden. Schaduwrijke bcsschen in bergstreken. Bij ons alleen in Limburg

gevonden. Bloeit in April en Mei.

Buxus Trn. Palmhoompje.

Buxus sempervirens L. — Palmboompje, buks, buksboompje. — Fig. 259. — Altijd

groene, tot 3 M. hooge heester met lederachtige, kruiswijsgeplaatste, gaafrandige,

langwerpig-eironde bladeren. Bloemen klem, geelgroen. Vele mannelijke en één of

twee vrouwelijke üi denzelfden oksel. %. Op droge, rotsige heuvels van West- en

Zuid-Europa ; veel in tuinen te vinden. Bloeit in Maart en April. Bij ons een paar

maal in de duinen gevonden.

Familie Empetraceae. Besheideachtigen.

Kleine familie, verwant aan de vorige. Bladeren verspreid, langwerpig. Kelk en

kroon driebladig. Tweehuizig. Mannelijke bloem met 3 meeldraden : viouwelijke met

6—9 stempels. Vrucht een steenbes.
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vicnlecli-, MLM'klraili'ii vier

uiet óéii oi' twee stcuipcls.

;vlal. Vrurhtlu-insfl hüveiistaiidiy, ceiiliukkig, eeiiza^

L'rtica L. Braiiiliicfcl.

J)

"''-^

^^

Jht'iM xxn^ L — Kleine braiidnetel, brandnetel, gewone hicuulnctel — Fii;

^j(,! _ sieni^el tot Oü cM., gewoonlijk slechts '20 a 3ü cM. hoog. Cladeien einind,

dicji en legeimatig getand, spits, met stijve netelharen bezet, bijna onbehaaid Uit

eiken bladoksel ontspringen twee

aren, waaraan de mannelijke en de

vrouwelijke bloemen door elkander

staan. Aartjes korter dan de blad-

steel. O- Over geheel Europa tot in

het hooge Noorden verbreid; op be-

bouwden en onbebouwden grond, op

puinhoopen, langs wegen. Algemeen.

Bloeit van Juli tot September.

Urtlca dióica L. — Groote brand-

netel, brandnetel, netelkruid, nettel-

kruid, nettel. — Fig. 264. —
Wortelstok overblijvend, kruipend

;

stengel 30-120 cM. hoog. De geheele

plant donkergroen, behalve met netel-

ook met gewone hai'en bezet. Lagere bladeren hart-eivormig, toegespitst, grof-gezaagd.

Bloemen tweehuizig. Hangende aartjes even lang als, of langer dan de bladstelen. %.

Geheel Europa. Op ruigten, in heggen, aan wegen, en op onbebouwde, schaduwrijke

plaatsen. Algemeen. Bloeit van Juli tot vSeptember. Wordt als vee- en vogelvoedei-

gebruikt. De vezels dienen, evenals hennepvezels, tot het vervaardigen van ondei'goe-

deren, zooals borstrokken, enz. In Rusland en Wallachije worden jonge planten als

kool gegeten.
Parieïaria Tm. Ghiskmid.

Fig. 263. Kleine brandnetel. Fig. 264. Groote brandnetel.

Fark-tu officinali. Rechtopstaand glaskruid, groot glaskruid, glaskruid.

Fig. 265. — Stengel 30—100 cM.

hoog, onvertakt , rechtovereind.

Bladeren gestoeld, elliptisch, aan

haar voet gaatrandig. naar boven

spits toelo(i|ii'iiil. (l(Mii>(liiiiiiiid ge-

stippeld. Blocnicn in ziltcnde bun-

dels. Bloemdek klokvormig; met

teruggebogen meeldraden, die twee-

maal langer zijn dan de kelk. %.

Europa, verbreid, doch verspreid,

hl heggen, op muren, op puin-

hoopen. Niet zeer menigvuldig.

Bloeit van Juli tot October.

Cannabis Trn. Hennep.

Cannabis sativa L. Hennep, kennep, kemp. — PI. 59, lig. 325. — Stengel 50-

cM. hoog. Bladeren gesteeld, handvormig ; blaadjes smal-lancetvormig

Eechtopataand
glaskruid. Fig. 266. Hennep.
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Bldein.'ii iiKTslal Iwcchuizi-: .|c niaimcliikr t,,l saiiH'iiuvstrMr. hcMaiIndr plmm,,,

vcix'ciii-il ; Wc VK.nwriijkc alzniKlcrliils. iiict wr Im.wii lirf l,i..,. indek. inlslckriHlc. r Ir

slcriipcis. O. Uit Wc.sl-A/,i(' ark.Hnstii::. uoi.H deze iihmt in .\ii(klcii-Kiirn|.a en in

Hiiskind als vczrlplaiit dikwijls verhninvd. J;iocil in Juli rn An-iistiis. (),.k l.ij ons

VLTwilderd. ^ De kleine inannelijke jilantcn (gvllin-vn) wui'drn na den hinei

,

eeni.Ljv weken vdi'.i' de Munwidijke ( zaailin.iit'ii) geoogst, en wel nitgiankl. De in de

lienneiiplanf aanwcziiie eigenaardige, amniatische hiirs werkt, i'ven als opinni. Ije-

dwel nd. en ilient in Afrika. I'erzir^. Indii' en Turkije Int bereiding van het beruchte

»liascliiseir". dat met jnoktabak. el' niet specerijen gemengd wordt. Het hennepzaad of

kennepzaad is een lekkeinij \oor zaadetende vogels. Ih't lie\at een weh'iekende olie,

die als artsenij en voor de zeep- en vernisbereiding gebiiiikt wordt.

lUMULUJ Tri Hoj,

— Hop — PI 5'), tig. 32(3. - Stengel windend en zeer

hoog opgloeiend Bladeren 3—5-lobbig, aan hun \iiet hart-

\oimig, giof- en scherp-gezaagd. Bloemen tweelmizig: de

mannelijke m losse pluimen, klein, geelgroen ; (ie vrouwe-

lijke m koitgesteelde, eivormige hoofdjes, met breede, dak-

pansgewij'5 ovei elkander liggende scliutblaadjes , die elk

twee zittende liloempjes in hun oksel di'agen. In rijpen

staat \üiincn deze liooftljes de 3—4 cM. lange, bruingele

«hopbellen , die aan de binnenzijde der schutbladeren

met gele klieren bezet zijn. Het bittere aroma (lupuline)

dezpi «bellen ' is })ij het brouwen van goed bier een ver-

UM iit( ' \ ni I ivieroevers, boschranden, in heggen en

tussthtn IvK up( Ihout. Algemeen in Iret grootst gedeelte

\ in Euioiia ^^üldt veel verbouwd. Bloeit van Juni tot

Vugustus

FiCüS L. Vijg.

Ficus Cdrica L. — Vijg, gewone vijg. vijgeboom. — Fig. 208. — O tot 10 M.

hooge heester, of boom, met hartvormige, gewoonlijk 3—5-lobbige, aan de onderzijde

zachtharige bladeren. Mannelijlce en vrouwelijke bloemen gezamenlijk binnen den

den peervormigen bloembodem. De uiterst kleine vrucbt-

jes noemt men in 't dagelijksch leven «pitjes", en den

bloembodem de «vrucht". Oorspronkelijk in Zuid-Azië

inheemsch, wordt de vijg tegenwoordig in Zuid-Europa,

Syrië en Noord-Afrika veel verbouwd, en is daar ook

verwilderd op zonnige plaatsen, op rotsen en muren.
Bij ons vindt men hem slechts in tuinen. De vijg draagt

in genoemde landen jaarlijks 2—3-maal «vruchten",

zoodat een groote vijg jaarlijks 2 tot 3 centenaar vijgen

levert. De vijgen worden in "t zuiden veel versch gege-

ten, en gedroogd door de geheel wereld verhandeld.
G8. Vijg.

MoRUS Trn. Moerbesie.

Mort niyra L. — Zwarte moerbezie, zwarte moerbei, moerbezie, inoerl



Fig. 322 Stompbladige wolfsmelk. Fig. 323. Cypres-wolfsmelk. Fig. 324. Eénjariq
b'naelKruid. F„. 325. He.nnep. Fig. 326. Hop.





PI. ()(). lig. 3-27. ~ — 10 M. iiooge boom met liait-. of eivormige. ougedeeMe. ot'

gelobde, gezaagde, aan weerszijden tamelijk ruwhai'ige bladeren, en purperen, bijna

zwarte, eetbare samengestelde vrucbten (vrachten + bloemdekken + algemeene

jjjtófe- bloenipil). In China en Perzië in-

{(y',. heemsch. In Zuid- en llidden-Europa

gekweekt. Bloeit in Mei.

Morus alba L. — Witte moerbezie.

witte moerbei, moerbezie. moerbei. —
Fig. 270. — Een 4—OM.hooge heester,

of boom. Bladeren seheef-hartvoi'mig.

ongedeeld, met afwisselend grootere

en kleinere tanden, onbehaard. Vrouwe-

lijke bloemen in katjes, wier stelen

ongeveer even lang zijn als de katjes

zelven. i)Vruchten'" geelwit, kleiner

dan die van de zwarte moerbei, eet-

baar. Bloeit in ]Mei. — De witte

moerbei, welker bladeren den zijde-

rupsen lot voedsel vei"strekken. wordt in Zuid-Europa, vooral in Noord-ltalië. op groote

sciiaal gekweekt. Veel grooter is echter de kweekerij van witte moerbeien in China, waar

jaarlijks gemiddeld "iOlUHHl haloii. elk van ongeveer 50 KG., zijile. gewonnen worden.

Familie Ulmaceae. lepachtigen.

Fig. 2GÜ. Zwarte moerbezie. Witte moerbezii

Boomen. of heesters, uun enkelvoudige, afwisselende. geza;igde. zelilen gaafrandige

bladeren. De bij elkander gezeten bloemen verschijnen vóór de bladeren. Vruchten

eenzailig. meestal door een vliezigen vleugel omgeven. Voornamelijk in de Noordelijke

gematigde gordels.

Ui.MUS Tm. Ohii.

Ulnius m/H/x's/r/.v Sm. — Gewone yp. iep. yp. olm. gewone iep. gemeene yp. —
PI. 00. fig. 328. — Een 10—W) M. hooge boom. niet onbehaarde takken. Bladeren

eivormig, kort-toegespitst, ilubbel-gezaagd. met tamelijk ongelijken voet. soms ietwat

hartvormig, aan de bovenzijde ruw, aan de onderzijde zachtharig, of onbehaard. Bloemen

bijna ongesteeld, in dichte bolvormige bundels. Meeldradeu meestal 5, zelden 3— 4 in

getal. Vleugelvruchten onbehaard, ;\an haar rand niet gewimperd. Bloeit in Maart en

April. In de bosschen van Midden- en Zuid-Europa wijd verbreid, ook dikwijls laiig-s

hoofdwegen, in parken enz. geplant. Het witte, harde hout is. als bouwhout. voor-

namelijk voor waterbouwwerken van belang. — Een verscheidenheid van den gewonen

is de kurkyp, rhiiiis c<iiiipesfris Sm. var. suhcroso Ehrh., welks kurklaag op stam en

fcvkken zeer dik is en vol barsten, zoodat de takken schijnbaai- talrijke en dikke

vleugels hebben.

Ulinus effüsa Willd. — Tros-yp. — PI. 60, lig. 320. — Een 10—30 M hooge

boom, zeer op den vorigen gelijkend, welks bladeren aan den voet zeer ongelijk zijn.

Bloemen langgesteeld, hangend, tot losse bundels vereenigd. ^leeldraden 0—8

:

vleugelvruchten aan den rand gewnmperd. In bosschen in bergstreken : ook kleine

boschjes vormend. Midden-Europa ; vei-spreid. In tuinen, pai-ken en langs rivieren

aangi^plaiit. Komt in ons land niet voor. Bloeit in Maart en April. — Het hout. ieti;

weeker dan dat der vorige soort, is voor bouwwerken van gelijke waarde.



i;!(i

Familie Amentaceae Katjesdrag-ers.

nnniiicii. of iH^Pstri's.



Fig. 330. I

Tros-iep.
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aaii de onderzijile in de lioclaMi dei' norvcn ^•{d)aard. Alaniiclijko katjes geelbfuin. inet

diclit tegen elkander liggende scliiiMicu : vidnwi'iiikc rood, aan dezelfde takken.

Bloeit in Februari en Maart, vói'u' lirl vfi-cliiiiicn dn- liladeren. Vrucht ongevleugeld.

Midden- en Zuid-Europa. Tusschcn kivii|(clliont. np vochtige, moerassige plaatsen,

langs waterkanten. Algemeen. ~ liet tamelijk harde, i'oestkleurige hout wordt voor

waterbouwwerken gebruikt, daar het in watei' niet rol. maar zeer hard wordt.

Afnus incihiii Dee. - Witte els. grijze els, grijswitte eis. els. ellei', behaarde els. ^
Met glanzend-aseh^rauwe schors, rechtovereindstaande takki-ii en twijgen, en spitse,

eivormige, dubbelgezaagde bladeren. Is vooral in berg>(reken van Midden-Europa

inbeemseh. maar ook ais woud! i in Zui.l-Dnitselihmd. in bet lü.jngebied. in

Moravii', Silezië en in de (Jostzee-provincii'n verbreid. Wordt in parken aangeplant.

Bij ons tamelijk zeldzaam.

BeïL'l.v Trn. Berl:

Brfiihi iijha E. — Blanke bei'k. l)ei-k, witte berk, wi'atachtige l)erk, welriekende

berk. — l'l. 61, (ig. 331. — Slanke, 20—'25 M. hooge boom, met uitgespreide, of' han-

gende, dunne takken. Schors van den stam zilverwit, die der jonge takken roodbruin.

Bladeren ruitvormig, toegespitst, onbehaard, in jeugdigen staat kleverig, en welriekend.

Mannelijke katjes dikker dan de vrouwelijke. Vrucht gevleugeld. Zeer algemeen

voorkomende woudboom : door geheel Europa, tot in het hooge Noorden. Bloeit in

April en Mei. — Het hout wordt voor brandhout, doch ook in de wagenmakerij,

voor landbouwgereedschappen. voor klompen, bekers, lepels, enz. gebruikt. Van dunne

takken maakt rnen liezems.

r) Onderfamilie CÜPDLIPERAE. Napjesdragers.

C.\RPINUS Trn. Haaghcul-.

Carpinus Bétuliis E. — Haagbeuk, jukboom, wielboorn. — PI. 61, fig. 332. —
Middelmatige, 7— li M. hooge boom, met fraaie kroon. Bladeren eivormig, toege-

spitst, gegolfd, of geplooid, dubbelgezaagd. Mannelijke katjes zittend, tot 3 cM. lang.

Meeldraden met kleine haarbundels aan den top. Vrouwelijke katjes in rijpen staat

eenige centimeters lang, met bladvormige schubben, waarvan de middelslip lancet-

vormig en 2—3 cM. lang is. In loofi^osschen van Midden- en Zuid-Oost-Europa zeer

verbreid. Vrij menigvuldig. Bloeit in April en Mei. —• Het hout is om zijn hardheid

zeer geschat.

CoRvr.us Trn. Hazelaar.

Córylus Ai-elldna E. — Hazelaar, gemeene hazelaar, hazelnoot, gewone hazelnoot,

hazelstruik. — PI. 61 ,lig. 333. — Heester, van 2 tot 4 M. hoog, met gladde schors

vol duidelijke lenticellen. Bladeren kort-gesteekl, rond-eivormig, toegespitst, dubbel-

gezaagd. Bloemen eenhuizig ; de mannelijke in rolronde katjes ; de vrouwelijke als

kleine, zittende knopjes, waaruit de purperen stijlen te voorschijn komen. Over liet

grootste deel van Europa verbreid ; zeer algemeen in bosschen en in kreupelhout.

Bloeit in Februari en Maart. — De vruchten : hazelnoten, dienen als spijs, en worden

door den banketbakker tot bereiding van taartjes, enz. gebruikt.

Córylus tubulósa Willd. — Lammertjesnoot (= lombardijsche noot), wordt soms in

tuinen gekweekt, en is in Zuid-Europa inheemsch. De noten zijn grooter dan die van

den gewonen hazelaar, en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt.

OuuEMANS, Onze Flora.
"
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l-AGi-s ïrn. Bfid:

Fiii/iis .<i//nifirii L, — l'euk. ^ii'pwone beuk. Vii'iiino bonk. zwarte beuk. treurbciik. —

l'l. lil, li,-. :ï:11. — i;,'kcii(lc. st:iti-v wi.u.lbnnin. v:iii L'.'. lot :'.:> M. I
o. iiHl riMlden,

-lail.lru slani cu al-cr U: dirhlc kru.a,. l'.la.l.Teii unhcbaaivl. (•ivniini-. ^MalraiMiii;,

(,r .in.lMi.Irlijk .LictaniL -lanz.'ii.L ni .Ir jcu-.! zij.liv.arlil brliaar.l. Mainirlijk.' katjes aan

laii,ur >trlrii haii-rnd; vrnuwclijkc bijna rvcn .-rn,.!. ,|,.cli kci'l.-csIcnM rn ivcblnver-

einil. De liarilc. stnkcli-c. vieiklc|i|ii-r nap wnnll .k.nr leeken voer .Ie vruclitscliaal.

en .Ie .lriekanl.> vnielil.ai. met liaiv tam. -lijk bard.' s.'liaal. v.h,i' za.len aan-ezien.

.Mi.M.ai-Km-..|,a. n.i.ii.l.-lijk t..t Zni.l-Zwv.l.ai ; v.unit L;r.,..le b.,ss.'lMMi. II. d li.mt is als

bran.lli.Hit zeer -es.lial. d.M'li .M.k als w.rkli.ml v.i.u' m.'ub..|s. mz. Hit .1.' vru.-Jiten

\v,.r.lt uli.' -.[..rsb !). aleeme.ai b..k.m.l.- bruin.' b.Mik is sl.viits .'ene verscii.M.l.aili.'i.l

van ileu i;i'\\iini'n beuk. en een eelieHI.' park- lai tuinb.inm.

ÜASTANEA Tm. Tdunnr KaMdHJr.

Casfuiira rr.^ni (laertn. — Tanim.' kastanje, kaslanj.'. eetbare kastanje. — PI. (>2.

lio-. ;IT.. — Stati-e boom, van 20 tot 20 M. boog. Bla.lercu lang\vei'|.ig-laneetvomiig,

t(ie^.'s|iilst. st.'k.'lpuntig, gezaagd, tot 15 cM. lang. Katjes geelwit, met hare bloempjes

UI linnileis. liet langstekelige napje opent zich met i kleppen en om.sluit 2—

3

vru.'iiten. In Zui.l- en Zni.l-( ).ist-Kurnpa inli.'emseli. in Mi.l.leii-Kuropa aangeplant en

verwil.l.M'.l; ...,k bi.j .ins. lÜ.ieit in .luni. - - \)r vruebt.ai zijn rijk aan z.'lmeel. en

vor il in Zui.l-Europa een voornaam vo.'.lingsmi.l.lel en een gewielitig lian.lelsartikel.

(JUKRcrs Trn. Elk.

QiietriiA llohur T.. — Eik. gewone eik. — PI. 02, lig. 3!!G. — Statige boom, van

2ü tot 40 M. hoog ; bladeren omgekeerd-eivormig, stomplobbig. Mannelijke katjes

afgebroken, draaddun. De napjes der kleine, afzonderlijk gezeten, of tot bundels

vereenigde vrouwelijke bloemen bestaan uit dakpansgewijs ovei- elkander liggende

schubjes. De gewone eik is zeer veranderlijk in bladvorm en bloeiwijze ; men onder-

scheidt vooi'namelijk twee hoofdvormen, die ook wel als soorten beschouwd worden

:

a) QuercHs iiedunculdta Elnli., zomereik of langstelige eik, die op plaat 02, lig. 330
afgebeeld is. met aan weerszijden onbehaarde, bijna zittende bladeren en lang-

gcsteelde vruchten, en

b) Quercus ftessiliflóra Sm., wintereik of koilstelige eik", met langgesteelde, aan den
voet versmalde, aanvankelijk aan de onderzijde zachtbaiige bladeren, en kortgesteelde

vruchten.

De eik is over geheel Europa, behalve in liet hooge noorden, verbreid, en bloeit

in iVIei. Zijn hout is om zijn hardheid en duurzaamheid als werkhout zeer geschat,

vooral voor scheepsbouw, waterbouwwei'ken, meubels, enz. De jonge bast vormt, om
zijn groot gehalte aan looistof, een gewichtig handelsartikel. De eikels dienen tot

voedering van varkens en wild, en worden, geroosterd, gebruikt om er eikelkoffie

en eikelcacao van te bereiden.

e) Onderfamilie SALICACEAE. Wilgachtigen.

Sai.ix Trn. 1(7/,/.

Sallr jievfdmira L. — Eaurierwilg, wilg, waai'de, werf, vijfhelmige wilg. — PI. 02,



Fig. 331. Berk. Fig. 332. Haagbeuk. Fig. 333. Hazelaar. Fig. 334. Beuk.
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li-. :];!7. — struik, of klciiio boom, van 2 tot 7 M. iiuog. met reclitoveiviiulstaande

takken, üladecen eivormig-elliptiscli (als die van den laurier), dikker, gkulder en

glanzender dan die der meeste andere soorten van liet geslaclit; steunblaadjes eivor-

mig, recht. Meeldraden ten getale van 5, soms van G tot 10. Over geheel Euroi)a

wijd verbreid, maar vei-sprcid. in vochtige bosschen, in moerassige en in veenstreken,

langs rivieroevers. Bloeit iu .Mei en .huii. De twijgen worden om hun taaiheid tot allerlei

vlechtarbeid gebruikt.

Salix frdgilis L. —• Kattenhout. wilg. waarde wei'f. broze wilg. — PI. (ü, tig. 338.

—

Hooge struik, of boom met een sterken stam. lihideren langwerpig-lancetvormig,

groen, onbeliaard, aanvaidcelijk een weinig zijdezacht behaard. Steunbladeren halfhart-

vormig. Meeldraden 2. Bijna over geiieel Europa verbreid. Bij ons vrij zeldzaam. Aan

waterkanten en in bosscliiMi. De takken zijn zeer broos.. Bloeit in A[)i'il i>n .Mei.

Salir aiba L. — Schictwilg. witte wilg, wilg, waarde, werf, hoeiihuut, waarden-

hout.— Fig. 273. ^Statige boom met aschgrauwe of witachtige bladeren en fraai-gele,

of purperroode takken. Bladeren lancetvormig, lijn-gezaagd, aan weerszijden met zijde-

glanzende liai'en bezet. Steunbladeren lancetvormig. Meeldraden 2. Over geheel Euiopa,

Fig. 273. hchietwilg. 4. W aai-dcnhont. Fig. 275. Bittere wilg.

behalve het hooge noorden, verbreid. Op voclitige weilanden, aan oevers, in moeras-

sen, veel aangeplant en tot «knotwilg" gesnoeid. — Algemeen. — Bloeit in April en

Mei. — De buigzame twijgen zeer geschikt voor manden makerij.

Salix amygdaJina L. — Waardenhout, wervelenhout, ruwliastwaarde, wilg, waarde,

werf, amandelbladige wilg, hoephout, grauw waardenhnnt. twicbastwaarde. — Fig.

274. — Struik, of statige boom, van 3 tot 5 M. hoog. Bladeren lancetvormig, aan de

bovenzijde gras-, aan de onderzijde lichtgroen of blauwachtig, niet zijdeharig. Steun-

bladeren halfhartvormig. Meeldraden ten getale van 3. Verbreiding evenals die der

vorige soort ; aan oevers, op vochtige weilanden. Algemeen. Bloeit in April en Mei. —
De soort is door haar ondoordringbaar wortelnet voor de duurzaamheid van oevers

de beste. De twijgen zijn voor de mandenmakerij van veel gewicht.

Salix purpiirea L. — Bittere wilg, iijne wilg. wilg, waarde, werf, eenhelmige wilg,

purperkleurige wilg. — Fig. 275. — Breed uitwassende plant, van 21^ tot 3^2 M.

hoog, met rechtovereindstaande, duime, geelachtige, of purperen twijgen. Bladeren

omgekeerd-ei- of lancetvormig, aan de bovenzijde groen en onbehaard, aan de

onderzijde wit. Meeldraden tot aan de spits vergroeid ; helmknoppen rood, in rijpen

staat zwart. Midden-Europa, wijd verbreid. Aan oevers, op vochtige weilanden en aan
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s L)e mei st \ooi Komende soort, die vooral

111 uidenmüveiij zoo zeer geschikte twijgen

idt Bloeit m Maait en April.

— \\ iti 1 w lig, 1 uige wilg, wervelwaard,

wiL wiiidi \\iil, w i udenliont, unvbastwaarde, grauw
waardciihont. tweebastwaarde. wervi'lenhout. — PI. 63,

lig. ;!;>'.). — lioomachtige struik, van ti tot 7 M. lioog. Blade-

ren langwerpig-eivormig, dikwijls met een omgekrulden top, golvend-gekarteld, aan de

bovenzijde donkergroen, aan de onderzijde lilauwgroen, viltig; steunbladeren breed en

sclieef. Katjes («palmtakjes"") zittend. Meeldraden ten getale van 2, citroengeel. Geheel

Europa door, tot aan di'ii |Mioli-iikel : in bosschen, in heggen, aan oevers. Algemeen.

Bloeit in Maart en April. - Bc iiiaiinelijke katjes worden om haar honig in het

vroege voorjaar door bijen, lininnicls. vlinders imi aiidne insecten met voorliefde bezocht.

Salix aurita L. — Geoorde wilg. wilg. waarde, wei f. watcrwilg. — Fig. 277. — Gelijkt

op den waterwilg, maar is zwakker en heesterachtig : liladeren kleiner, omgekeerd-

eivormig, aan de randen sterk golvend, grijsliarig, aan de onderzijde viltig. Steunblaadjes

groot, niervormig. Europa, tot aan den poolcirkel : in vochtige, zandige bosschen, op

moerassige weilanden, langs waterkanten, in veenstreken. Algemeen. Bloeit in April en Mei.

Salix repens L. — Kruipwilg, kruipwerf, kleine werf, wilg, waarde, werf, krui-

ude wilg. — Fig. 278. — Lage,

'?,{)—4ü ( M. hooge struik, met boog-

\ormig opstijgende takken. Bladtien

lijn-lancetvorniig, met teruggtlid^ui

tl lp. aan ile onderzijde p,lanzig-

\iltii: Meiiiililaderen lancet\oimig

XiMiiil- (11 Midden-Europa, vooina-

iiieli|k (lp /and- en veingioiid

\eispi(i(l. Bij mis vrij aliienittn

BKielt lil Apill.

POPULUS L. Populk'1

Fig. 277. Geoorde wilg. Pópulus TrciHtlla L. — Ratolpopu- Fig. 278. Kniipwilg.

lier-, klaterpeppel, espenbooin, vrou-

wentongen, populier, jieppel, klaterpopel, esp, ratelaar. — PI. 63, lig. 340. — Een
slanke lioom, die een hoogte van 20—25 M. bereikt, met gladde schors, doch die in

onze bosschen zich meest als heester voordoet, of slechts 5—10 M. hoog wordt.

Bladeren langgesteeld, bijna cirkelrond, hoekig-getand, aan de bovenzijde donker-,
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Fig. 335. Tamme Kastanje. Fig. 336. Zomereik. Fig. 337. Laurierwilg.

Fig. 338. Kattenhout.





il

.n,.|i (Icii wind lot, trillon gL'iiei.i^d cii

Sclmlilicii ilci- katjes iii.ncsiicilcii. gewimperd ; nieel-

y.fhlcw (i in getal. Steinpels rood. Over geheel Europa

zand- en veengronil, in boschaclitige streken, tusschen

1 Maart en April. Het weeke witte hout wordt gebruikt

i, klompenmakers, voor sigaren- en postpaketkisten, enz.

aan de onderzijde grijsgro^

tegen elkander klepperend

draden rood, gewoonlijk .'^

vei breid ; in bosschen, op

hakhout. Algemeen. Bloeit i

door draaiers, l)eeldliouwei

ropii/us all/K L. — Witte jiopuliei', witblad, witboom, populier, peppel, abeel. —
l'l. (i:!, (ig. 341. — Statige boom, van ^O tot 30 M. lioog, met eene licht-aschgrauwe

schors. Jonge takken, evenals de onderzijde iler hochtig-gelobde, langgesteelde bladeren,

met een sneeuwwit vilt bedekt, .^ilniiihen der katjes oppervlakkig ingesneden, met

enkele wimpers. Meeldraden i-ood, gewoonlijk ten getale van 8. Stempels geel. Noord-

en West-Azië en Zuid-Europa ; in Italië en Giiekenland algemeen. In Midden-Europa

slechts als parkbooni aangeplant. Bij ons in de Hollandsche duinen en op eenige

andoie plaatsen ver\vi!d(,'rd gevonden.

J'opiilus nii/ni L. — Zwarte populier, populier, gewone populier, peppel. —
Fig. 279. — Statige boom, met eene breede, eenigszins puntige, tot 25 M hooge kroon,

en afstaande, onbehaarde takken. Bladeren bijna driehoekig,

toegespitst, aan hun voet stomp, gezaagd, aan beide zijden

groen. Bloemknoppen glanzend, met een gomaclitig, naai hais

riekend overtreksel. Schubben der katjes aan de spitb be-

haard. Meeldraden rood, ten getale van 12—20. Stenip( N
geel. In Midden- en Zuid-Europa. Op vochtige plaatsen, aan

oevers, verbreid; veel aangeplant. Bloeit in April. Bij oiib in

bosschen en in de Hollandsche duinen. — Men gebruikt het

weeke en lichtgekleurde hout voor dezelfde doeleinden als

dat der andere soorten.

Popiilm itdUca Mnch. — Italiaansche populier, po{>uliei,

peppel. — PI. 03, lig. 342. — Lange, slanke boom, 35 M
hoog, met talrijke, terstond rechtovereind groeiende takken,

en daardoor met eene kenmerkende, slanke kroon. Bladei en

ruitvormig, meestal broeder dan lang, gezaagd. Schubben

der katjes roestbruin, fijn-gespleten-gewimperd, spoedig af-

vallend. Meeldraden purper, ten getale van 8—16. West-Azi('. Thans in Zuid- en

Midden-Europa algemeen in lanen en parken. o[) weilanden, langs oevers en

wegen aangeplant, meestal slechts in mannelijke exemplaren, daar de vermeerdering

door stekken geschiedt van niamieiijke lioomen. Vrouwelijke boomen vindt men
o. a. in Frankfort aan de Oler. en in Ürunswijk. Bloeit in Maart en April. — Het

hout van dikke stammen wordt techuiscli gel)riiikt.

Fig. 270. Zwarte populier.

B. Klasse : Monocotyledoneae, Eenzaadlobbigen.

Planten, waarvan het zaad met een enkele, scheedevorniige /aadloi) kiemt, die

echter meestal, zich niet boven den grond verheft. De stengel geelt geen gesloten

vaatbundelring, maar talrijke, zelfstandige, vei'spreide vaalliundels te midden van een

grondweefsel te zien. Bladeren meestal enkelvoudig, gaafrandig, verspreid, of wortel-

standig, recht- of kromnervig. In de bloemen heerscht doorgaans het getal 3.
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Familie Typhaceae. Lischdoddeachtii^vn.

]'.i<-:iclili,L:v wat.T- cii nu MTJisphiiilfii iiirt l;in-v. smkiIIc hhulcivn. 1 IIimmiicu cvn-

Illli/,i- in' (lirlitr k.ihvil. llicl ccil llil sclillhjos (if liaivii licslaail.l hld.'ül.lrk.

Vi'uclifji's nnol- i>l slcciivMirlilaclili,-. lU'\t slechts wciiii.L; snorirn iijki'. nwv (mmi

nrodf, -i_'(|,vltc (l(T Aar.h' vvrbivi.lr lamiiie.

TviMiA Tin. Lisrhdo,/,!,:

Tijphu lu/l/nlia L. l!n.(M|l,hMli,-v lisrli.lniM,.. lisrlnhMldr, ,| Irl. .hill,.. .Illikclaai'.

(liHizcii. .Iiiiv.'lskii(.|.. ildiiterkniis. (InctelMilt. J, iricl .( Hit . kaïii M' wass.l K T. Iiulpuzerik,

lalMinid. wafcrknots. zwcznik, |miIs. pnimiicl. Iiirzclnas. hcslinlleii. liauflHilt. siieeling,

(luik hice.lhladiur (liiikekiar. katlcstaart, >UMr. iMiinpsUik. — l'k (ii. li- 343. -
Wortelstok kruipend. Stengel 1—2 M. Iioog. Bladei-en zeer lang. aan hun voet tot

eene scheede verbreed. Bloemen in een meestal niet onderbroken. l.~)-3() vM. lange

kolf', waarvan liet bovenste deel uit gele niaiuielijke, liet onderste uit lunine vrouwe-

lijke bloemen licstaal. die in zarhte. klcin'looze haren gehuld zijn. De inanneiijke

bloemen vallen na den liloei al'. ( )ver een groot gedeelte van Europa verbreid.

In stilstaanile en langzaam vlietende wateren. Algemeen, üloeit van .hili tot Augustus.

Si'AUG.'VNiUM Trn. Egelsl-oji.

Spiinjihiiinii nniKmiiH !.. — Vertakte egelskop, egelskop. duiker, getakte egelskop.

—

PI. tii, fig. 341 — Stengel tot (10 e.M. in.og. "reehtovereind. eenmaal vertakt, met
takken, die uit een bladvormig sehnlhlad ontspringen; vomts met (i - 12 mannelijke

bolvormige bloeiwijzen, ongeveer van de grootti' eenei- erwt. en iels lager eenige

groote vrouwelijke bollen. Over geheel Europa \erbreid. Langs m'vers van meren en

beken. Algemeen. %. RIoeit in Juli en Augustus.

Familie Araceae Aronskelkachtigen.

Sappige kruiden, met hart-, pijl- of zwaardvormige. meestal nelvormig geaderde
bladeren. Bloemen een- ol' tweeslachtig, tol kolven vereenigd. die uit een hloemkroon-

achtig, scheedeachtig schutblad voor den da.n komen. Vruchten meestal iiesaclitig.

Eene groote, voornamelijk tropische famili(\

Arum L. Arov!ikelk.

Aruin iiianildfiiiii L. — Gevlekte aronskelk, aronskelk, aronsbaaid. kal Isvoet. gevlekte

kalfsvoet. gewone aronskelk, gewone kalfsvoet, kindertjes in de pot. — l'l. (ii,

fig. 345. — J.aag kruid, met zeer vergiftigen, knolligen wortelstok. Bladeren lang-

ge-steeld, pijlvormig, dikwijls bruingevlekt. De bloeistengel draagt een groot, bleekgroen,

buikig, toegespitst schutblad en, daarin, de kolf. Deze is bovenaan knotsvormig-veitlikt,

naakt, liruinviolet, iets lager dan het midden met mannelijke, daaronder met vrou-
welijke bloemen bezet. Uit de laatsten ontwikkelen zich de scharlakenroode, veelzadige

bessen, zoo groot als erwten. %. Middeii-Europa. in schaduwrijke, vochtige loofbosschen,

verspreid; plaatselijk gemeen. Bloeit in April en Mei.

Cai.LA L. Slaiii/eiacortcl.

Calla paUstris L. — Slangen wortel, slangenkruid, waterslangenkruid. — Fig. 2SU. —



Fig. 339. Waterwilg. Fig. 340. Ratelpopulier. Fig. 341. Witte populier.
Fig. 342. Italiaansche populier.
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280. SlaiiKenwortel.
Fig. 281. Kalmus.
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ACORIS L. Kalmus.

A'corus Cdlamus L. — Kalmus, zwane-

brood, kalmoes. — Fig. 281. — Bies-

arlitii;('. doordringend specerij-aclitig

rieki'iido |ilaiit, met een kruipenden

wortelstok en reclitovereindstaande,

lijnvormige. GO—100 cM. lange, 1—11/2 cM. breede bladeren. Bloemstengel recht-

overeind, bladachtig, aan ééne zijde scherpkantig, aan de andere gegroefd. Aan deze

zijde komt de met groengele, op elkander gedrongen, tweeslachtige bloempjes bezette

kolf voor den dag Vrucht : een roodachtige bes. %. Indië. Thans door geheel Europa

verbreid. In stilstaande wateren, moerassen, poelen, plassen, langs slooten en rivieren.

Bloeit in Juni en Juli. — De aromatische wortelstok wordt gebruikt ter bereiding

van likeuren, in koekliakkerijen en als geneesmiddel.

Familie Lemnaceae. Eendekroosachtigen.

Drijvende, of ondergedoken, gezellig levende plantjes met bladachtige stengeltjes,

zonder bladeren. Aan den rand der stengeltjes komen enkele bloempjes te voorschijn.

De vermenigvuldiging is gewoonlijk ongeslachtelijk en geschiedt door knopvorming,

d. i. door het loslaten van jonge stengeltjes uit inwendig gelegen zakjes. Wijd verbreid

door de noordelijke en ile zuidelijke gematigde gordels.

Lemx.\ I.. Eendekroos.

Lemna minor L. ~ Klein eendekroos, eendekroos, eendegroen, enteblad, kroos,

wateriinze, gewoon eendekroos, klein kroos. — Fig. 282. —
Stengel schijfvormig, rond, vlak, 21/2—61/2 mM. breed, drij-

vend, met slechts één haardunnen wortel. Qj. Over een groot

gedeelte van Europa verbreid, op de oppervlakte van stil-

staande wateren zeer sterk zich vermenigvuldigend. Algemeen.

Bloeit soms in Mei en Juni.

Familie Najadaceae. Waternymfachtigen.
Fig.

Drijvende, of ondergedoken zee- of zoetwaterplanten. De bladeren hebben eene
scheede, of zijn van scheedevormende steunbladeren voorzien, kruiswijs, of verspreid

(afwisselend). Bloemen klein, okselstandig, afzonderlijk, of in aren. Meeldraden 1 of 2.

Eene soortenrijke, over de geheele Aarde verbreide familie.



ZnsTERA L. Zeeqri

Fi- l>.s:!. - Sf(-ii-rl ki'ui|,ni,| ,-ii (ijistii-viMl. oiHici-v.ldkcii. '/l'— I -^1- lan-. ÜLmIcvii

hm- li|MV(.niii-. .iiicii.Tvi-. lÜiM'incn in ,.,'ii lanp'. lijiivonnigr. niet cru uvcilan-s.lic

s|,lcct, /.irli ()|M'lirn(lr sclicclc. :>; . (>|, z;ilMli-vii zcrnininl. ailli .Ie niccsl,. zr.'kiistcli

in inati- ilir|i watrr. Illncil van .Inni (dl, Sc|itcuilMT. Ilcl zccmas wm-dl (ip gezette

tij.lrn panaaiil. .I(mI, ,laaicnl.nven in al-clecl,l,Mi slaat .ln„r .Icu vI.mnI ni -i.Mite lioe-

vecIlMMl,.]! aan lirl siran.l -cs] |,|. Alleen lirt .mm'sIc (l:cnl. nil-cl(M,-,| en -edrongd,

lol vullin.u van inaliassm. knsscns. enz. : liel aan-cs|M)c|, In zeegras \V(ii-,ll Inl vei'zending

van lirnze nf teere vn(iiAver|.en gehezigd.

Zannichei.lia iMieli. ZniniirlnUid.

Z,n>,Nrh,'l!iu paliUlri,].. — Zoelwaler-Zannicliellia. inoeras-Zatmieliellia. — iMg.^.Si.—

Slengi'l diaad\(iianig. Linipend (n \\eitelMMl. nl \lnllMi<l. niaderen lijn, lijnvnianig,

Fig. 283. Gewoon Fig. 285. Zec-Ruppia.

eeimervig, liclitgroen, 2-4 cM. lang. De bloem lieeft 4 vruchtbeginsels, elk met een
stijl- en een schijfvormigen stempel. % Europa, verspreid. In stilstaande en langzaam
vlietende wateren. Na sterke vermt^erdering wordt deze plant in molenbeken lastig.

Rui'I'IA L. Ihljtpia.

Iluppia marltima Koch. — Zee-Ruppia. — Fig. 285. — Slank,

vertakt, vlottend kruidje met haarvormige blaadjes. Bloemstelen

okselstandig, in den beginne kort, tot steun verstrekkend aan

1 of 2 bloempjes, die elk uit 2 zittende belmknoppen en 4 lang-

gesteelde vruchtbeginsels bestaan. %. Over een groot deel der

geheele Aarde verbreid. In slooten, moerassen en zeekusten.

In Europa alleen aan de kusten der Nooid- en Oostzee, en
in zoute binnenwateren. Bloeit van Augustus tot October.

POTAMOGETON Trn. Fonteinkruid.

Potamogi'ton natanfi L. — Drijvend fonteinkruid, fontein-

kruid. — Fig. 28G. — Stengel 1 tot 2 M. lang. Bladeren

Fig. 286. Drijvend fontein- gesteeld ; de hoogere op het water drijvend, eirond, 5-nervig,
kruui. 5—10 cM. lang; de ondergedokene smaller, ten deele tot
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een steel verarmd. Bloeit met een langgesteelde aar van diclit op elkandei' gedrongen

bloemen, -.il- *>ver een groot gedeelte der geheele Aarde verbi'eid. In stilstaande en

langzaam vlietende wateren. Algemeen. Bloeit van Juli tot aan den herfst. — Voor

vischwater een geschikte plant, daar vele visschen hun kuit gaarne in haar schaduw

schieten.

Potamogcfoii lérens L. — Glanzig fonteinkruid, fonteinkruid. — Fig. 287. —
Forsche waterplant met een ronden, vertakten stengel. Bladeren gesteeld, 5— 15 cM.

lang, nauwelijks meer dan 2 cM. breed, stelcelpuntig. aan den rand fijn-gezaagd

en ruw; alle ondergedoken. Aarstelen naar boven verdikt. Q|. Bijna over de geheele

Aarde verbreid. In stilstaande en zacht vlietende watei-en. Gemeen. Bloeit in .luli

en Augustus.

Patiumriéton perfoUdfax L. — Stengelomvattend fonteinkruid, fonteinkruid. — Fig.

288. — De kruipende wortelstolc draagt lange, ronde, dicht bebladerde stengels. Alle

bladeren zijn ondergedoken, eivormig, stengelomvattend. 2
—

'5 cM. lang. doorscliij-

Fig. 287. Glanzig ionteinknüil. Fig. 288. Ötengelomvattena lontcinknüd. Fig. 289. Gt-linild fonteinkruid.

nend, ri^w van rand. Aarstelen naar boven niet verdikt, langei' dan de bladeren.

De groenachtige aren zijn zelden langer dan 1 cM. ü|. Noordelijk Halfrond. In

rivieren en slooten, vijvers, enz. Zeer algemeen. Bloeit in ,Iuli en Augustus.

Potamogéton crispus L. —
• Gekruld fonteinkruid, fonteinkruid. — Fig. 289. — De

vertakte, kruipende wortelstok draagt vertakte, bijna vier-

kante, samengedrukte, meestal eenigszins rood gekleurde

stengels. Bladeren ondergedoken, kort-lintvormig, golvend-

kroezig. Aren kort, 6—9 bloemig. Q).. Door bijna geheel

Europa, met uitzondering van het hooge Noorden. In stil-

staande en langzaam vlietende wateren. Zeer algemeen. Bloeit

van Juni tot Augustus.

Potamogéton pusillus L. — Klein fonteinkruid, fonteinkruid. —
Fig. 290. — Teedere plant met een draaddunnen stengel en

smal-lijnvormige, drie- tot 5-nervige, ondergedoken bladeren.

Bloemstelen slank, met korte, 4—8-bloemige, hier en daar

onderbroken aren. Qi. Over geheel Europa verbreid, in

beken en stilstaande wateren ; ook in brak water. Alge-

meen. Bloeit in Juh en Augustus.

OüDEMANS, Onze Flova.

Fig, 290. Klein fonteinkruid
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.Mooras-

nie(?stal woi

sclicrnieii, c

3, of vele.

verbreid.

Familie Alismaceae. Waterweegbrceachtigen.

Ml waterplanten, die ni den l)odein der wateren wortelen. Zij hebben

telstandige bladeren en bladerlooze bloeistengels. Bloemen in eindelingsche

<ï pluinien. Meeldi'aden ten getale van O, of talrijk ; .stijlen ten getale van

;oorten zijn over den wai'nien en den noordelijk-gematigden gordel

Alism.v Trn. Wutn-nrcqhree.

De

AUuma Plantago L. — Groots waterweegbree, waterweegbree. — PI. 64, fig. 346.

—

Moerasplant. Bladeren wortelstandig, langgesteeld, ei-hartvormig, gaafrandig, meest

alle 7-nervig ; bloeistengel tot 1 M. hoog, bladerloos, driekant, met afgeronde hoeken,

tot steun verstrekkend aan een pluim van kranswijs gezeten takken. Bloemen lang-

gesteeld, klein, bleek-roze. %. Over een groot gedeelte der Aarde verbreid. In

stilstaande wateren, aan oevers van beken, slooten en rivieren. Zeer algemeen. Bloeit

in Juli en Augustus.

ATlsma nafmis T,. — Drijvende waterweegbree. waterweegbree. — Fig. 291. —
Stengel slanlc. kiuipend. tot 140 cM. lang, aan de opper-

vlakte des waters vlottend, aan eiken knoop met een bundel

elliptische, gesteelde bladeren en 2—3 witte bloemen. Oj..

Midden-Europa : in stilstaande wateren. Vrij algemeen.

Bloeit in ,Tuni en .Juli.

Sagitt.\ria L. Pijlkruid.

Siu/ittdria mfjittifóVui L. — Pijlkruid, adderkruid, serpents-

tongj snoekeblad. — PI. 64, lig. .347. — Stengel 30—125
cM. hoog. Bladeren wortelstandig, langgesteeld, diep-pijlvor-

mig ; de ondergedokene smal-lancetvormig. Bloeistengel

bladerloos, naar boven met vele uit elkander staande kran-

sen van groote, witte bloemen, waarvan de ronde kroon-

bladeren aan de binnenzijde ilauw purper getint zün. Meel-

draden talrijk, geel. De kleinere, minder in het oog loopende,

vrouwelijke bloemen zijn korter gesteeld en staan onder de mannelijke. %. Bijna

over geheel Europa \erbreid. In stilstaande wateren en aan rivieroevers. Vrij alge-

meen. Bloeit in Juni en Juli.

BuTOMUs Trn. Zwanebloem.

Btitomus umhelldtus L. — Zwanebloem, waterlisch, gemeene zwanebloem, sclierm-

dragende zwanebloem. — PI. 04, fig. 348. ~ Wortelstok kruipend. Bladeren wortel-

standig, biesachtig, driekant. Bloeisteel 60—120 cM. hoog, biesachtig, aan den top

met een scherm van rozeroode, donkerder geaderde bloemen. %. Over het grootste

deel van Europa verbreid ; in meren, vijvers, moerassen, slooten en rivieroevers.

Algemeen. Bloeit van Juni tot Augustus. — Uit de bladeren worden manden en
matten gevlochten.

Familie Juncaginaceae. Zoutgrassen.

Moerasplanten met smal-lijnvormige, grasachtige bladeren en een zesdeelic

achtig bloemdek. Kleine, over de geheels Aards verspreide familie.

Fig. 291. Drijvende water-
weegbree.

kelk-



Fig. 343. Breedbladige lischdodde. Fig. 344. Vertakte egelskop. Fig. 345. Ge-

vlekte aronskelk. Fig. 346. Groote waterweegbree. Fig. 347. Pijlkruid.

Fig. 348. Zwanebloem.
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De

SciiEUCHZERiA L. ScJicuchzcria.

Is L. — SclioLichzeria, moeras-Scheuclizeria. — Fig. 292. —
kiiiipt ia ilcii slijkerigen bodem en draagt eenige aan hun voet

diclit bebladerde, 25—80 cM. hooge

halmen. Bladeren lijnvormig, aan hun

voet .scheedeachtig-verbreed. De bloemen

vormen een korten , eindelingschen

,

groengelen tros. 2l. Noord-Europa ; ook

op de Alpen van Midden-Europa. In

moerassen en in veengrond. Vrij alge-

meen. Bloeit in Juni en Juli.

202. Suheuchz
Fig. 293. Moeras-zoutgras.

Trigi.ociiix L. Zoutgnis.

TriijhkJiin paUstris L. — Moeras-

zoutgras, zoutgras. — Fig. 293. —
Wortelstok zodevormend; bladeren slank,

vleezig, aan hun voet scheedevormig-

verbreed, tot 15 cM. lang. Bloeistengel

25—60 cM. hoog, met een eindelingsche,

slanke aar van geelgroene bloemen. %. Over geheel Europa, vooral in de kust-

landen, verbreid. In moerassen, op natte weilanden, aan rivieroevers. Niet zeldzaam.

Bloeit in Juni en Juli.

Familie Hydrocharidaceae. Vorschbeetachtigen.

Overblijvende waterplanten met verspreide, of in kransen gezetene, ongesteelde, of

gesteelde bladeren. Bloemdek 3- of 6-bladig, met een buitensten kelkachtigen, en een

binnensten teei'en, witten krans. Meeldraden ten getale van 3, of vele. Vrucht onder-

standig, vleezig, besachtig. Eene kleine, bijna over de geheele Aarde verbreide familie.

Elodea Rich. Waterpest.

Elodéa canadénsis Rich. — W^aterpest. — Fig. 294. — Stengel 80— 100 cM. lang,

broos. Bladeren langwerpig-lancetvormig, spits, fijngezaagd,

ongesteeld, in kransen van 3, 6^—8 mM. lang. Inheemsch in

de rivieren van Noord-Amerika. In Europa komen slechts r\^
vrouwelijke planten voor. Zij werden sedert 183G uit Engeland,

en sedert 1840 uit Nederland over geheel Europa verspreid.

Door haar snellen groei verstoppen zij

dikwijls kanalen tot ongerief voor de

scheepvaart en bemoeilijken zij het

openen en sluiten van sluizen.

Hydrocharis L. Vorschbeet.

Fig. 294. Waterpest Fig. 295. Kikkerkruid.

Hydrocharis Morsus ranae L. — Kik-

kerkruid, vorsciibeet, vorschenbeet,

duitblad, kikkerbeet. — Fig. 295. —
Stengel vlottend, van afstand tot afstand bundels van di'ijvende bladeren vormend.
Op de hoogte der knoopen komen eveneens waterwortels en witte bloemen te
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voorscliijn. Bladeren cirkelrond, aan don vdct diep \vdvU

maiuielijke met O nieeldraden; viMnwrlijki^ mei (1 slijlcn

kleinei' dan de mannelijke. %. Door l)ijna .ucIkm'I Knroiia

In stilstaande en lani^v.aani vlietende wateivu. Ali;enieen

irniiu. üloemen tweehuizig;

en een 2 deeligeu stempel,

lielialve het hooge Noorden.

lUoeit in Juli en Augustus.

iTES 1.. Srln-n ')l.

,!o!,lcs ]. Scli

Fig. 296. Scheeren.

\vatei'k;iarde, kaarde, kaarte. \vatei-kjiii(k water-

ynkka, waterster. stiekelkreuze. aalstiekel, hanekam, miering,

moerasaloë, stekelkruid, aalstekel, krabbeklauw, ruiterkruid. —

•

Fig. 296. — Wortelstok in het slijk verborgen; bladeren alle

ongesteeld en ondergedoken, soms half hoven In^t water uit-

stekend, lang, zwaardvormig. met sehei|ie stekels langs de

randen. Bloemen tweehuizig, niet ongelijk aan die van de

voischbeet. De l)loemstelen komen tusschen de bladeren te

voorschijn en vei'helTen zich boven liet water. ül. In stilstaande

wateren. Europa, verspreid. Vrij algemeen. Bloeit van Mei

tot Augustus.

Familie Orchidaceae. Standelkruidcn.

Kruiden, met gebundelde, dikwijls knollig verdikte wortels,

spn-aalsgewijs gerangschikte, breede, sappige, bladeren, die

den stengel met eene scheede omvatten, en ti'osvoimige

bloeiwijzen. Bloembekleedsel G-bladig, in twee kransen (kelk

en kr'oon) ; van de kroon is één blad, dat van de overige in vorm verschilt, in den

knop naar boven gekeerd ; ten gevolge van een draaiing van den bloemsteel, of van

het onderstandig vruchtbeginsel, of van beide, komt dit kroonblad echter bij de

geopende bloem naar beneden te staan, en wordt het dan «onderlip" genoemd. Deze

ondei'lip heeft dikwijls een spoor. Meestal is slechts één meeldraad tot ontwikkeling

gekomen, en vindt men het daaiin verborgen stuifmeel tot twee gestoelde klompjes

saamgekleefd. De bestuiving der symmetrische, grillig gevormde bloemen geschiedt

bijna altijd door insekten. Deze gi'oote familie leeft bijna uitsluitend in de ti'open en

wel voornamelijk op dikke stammen en takken, tengevolge waarvan de soorten, die

dus worden aangetrollen, «boomorchideeën" genoemd worden. Echte woekerplanten

zijn zij evenwel niet, daar zij de levende deelen der boomen
idet aantasten, doch slechts tieren op den tusschen hare talrijke

lucht- en hechtwortels opgezamelden humus, afkomstig van

afgevallen boombladeren en ingewaaid zand en stof, vermengd
met regenwater of waterdamp. De Europeesche soorten zijn

alle «aardorchideeön" en leven van humus, liefst op kalkgrond.

Malaxis Sw. Zaehtwortel.

Maldxis paludósa Sw. — Zaehtwortel, moeras-Malaxis —
Fig. 297. — Teedere, 5-15 cM. hooge plant, welker wortel-

stok een knolletje boven den grond vormt. Stengel vijfkant

met 3—4 wortelstandige spatelvormige bladeren. Bloemen
groenachtig, tot een lossen, slanken tros vereenigd. ü|. Noord-

Europa tot aan den poolcirkel ; op veengrond en in moeras- Fig. 297. Zaehtwortel.

sige weilanden, tusschen mos. Vrij zeldzaam. Bloeit in Juli en Augustus.
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Ei'iPACïis Ricli. Mocraswortcl.

Epipdctis Iiififóliii S\v. — Breedbladige moeniswortel, moeraswortel, breedbladige

Epipactis. — PI. tM. lig. :ViQ. — Stengel 50—100 cM. hoog. Bladeren eivoimig,

stengelomvattend, de hoogere smaller, toegespitst, langzaam in lijnvormige schut-

bladeren ovei-gaande. Bloemen gesteeld, in slanke, eenzijdige trossen, groen tot

pm'perbruin ; lip roze. Ü^. Over het grootste deel van Europa verbreid; in schaduwrijke

bosschen en op begroeide heavels. Vrij menigvuldig. Bloeit van Juni tot Augustus.

EpipMüs palüstvis Sw. —• Echte moeraswortel, moeraswortel, moeras-Epipactis. —
Fig. 298. — Stengel 30—50 cM. hoog ; bladeren lancet-

vormig, smaller dan bij de vorige soort. Trossen los, niet

eenzijdig. Kelkbladeren lancetvormig, groenpurper, langer dan

de kroonbladeren, die aan de binnenzijde roodachtig zijn. Lip

wit, rood-gestreept. '^j.. Europa ; wijd verbreid, met uitzon-

dermg van het hooge Noorden ; op moerassige weilanden en

in vochtige duinvalleien. Vrij algemeen. Bloeit in Juni en

JuU.

Cepilaiantiiera Ricli. BoscJwof/eltje

Cephalanthéra grandiflóra Bah. — Grootbloemig bosch-

vogeltje, boschvogeltje. — PI. 65, fig. 350. — 25—50 cM.

hoog. Bladeren eivormig, toegespitst, sterk generfd. De melk-

witte bloemen vormen een lossen, bebladerden tros. Schutbla-

deren langer dan de vruchtbeginsels ; kelkbladeren langwerpig,
Y\g. 298. Echte moeraswortel-

stomp ; kroonbladeren korter, over de meeldraden saam-

gebogen. Lip met eene gele vlek. %. Midden-Europa ; in bossclien in hooge streken,

voornamelijk op kalkgrond. Niet inlandsch. Bloeit in Mei en Juni.

Ceplmlanthéra rubra Rich. — Rood boschvogeltje, boschvogeltje, roode Cephalan-

théra. — Fig. 299. — 30—60 cM. hoog. Bladeren lancetvormig,

toegespitst. Vruchbeginsel zachtharig. Bloemen fraai-purperrood

;

kelk- en ki oon-slippen toegespitst; lip smal, wit. — %. Midden-

Euiopa, \ OOI namelijk m lichte, heuvelachtige loofbosschen op kalk-

i;iond waai'.diiinhjk m Limbui'g. Bloeit in Juni en Juli.

Listera R. Br. Tweeblad.

Lktnu oidtn R Bi — Tweeblad. eironde Listera. — PI. 65, fig.

351 — 30 tot 50 cM. hoog. Stengel tweebladig. Bloeitros stijf,

rechtover eind, lang, slank. Kelk- en kroonbladeren groengeel; de

smalle hp eindigt in twee lijnvormige slippen. % Europa, behalve

in het hooge Noorden. In bosschen en op vochtige weilanden en

vochtige duinvalleien. Vrij algemeen. Bloeit in Mei en Jmii.

Neottia Rich. Vogelnest.

Fig. 299. Rood bosch-
vogeltje.

Neótüa Nidus avis L. — Vogelnest, vogelnest-Neottia. — PI. 65. fig. 352. De
geheele plant geelachtig, later bruin. Hoogte 30—30 cM. Wortelstok uit een menigte
dicht over elkander heenliggende, vleezige draden bestaande. Stengel bladerloos, met
scheeden bedekt. Lip tweeslippig, zonder spoor. % In schaduwrijke bosschen over

Eui-opa wijd verbreid. Alleen in Zuid-Limburg. Bloeit in Mei en Juni.
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Spiranthes Ricli. Ürun

S„;n'u>lhcs autNNUKiUs Ricli. — Hci'lstdi'aaiaar. dra;

Vi'ij vei's[ii-ei(l. lÜoeit van Auyustus tot Uctobcr.

I-. h istcfl. — Fi- ;i(IO.

—

siliiilhladcivn bezet.te. s.lieedeven

lil. De weliiekeiiile. witfe lileeiiieii Vormen
ide aar. 'A. lundpa. np droge heuvels

[> voeliti.ne plaatsen in dinge heidestreken.

( )RC ].. Orrhis.

Fig. 300. Herl'st (Iraaia

Orrins iiiórn, [.. — llarlekijns-Urcljis, Urcliis, volg mij na,

dlet|cskruiil. harlekijn, harlekijns-standelkruid. — PI. 65, fig-.

35o. — ^Voitelknollen ongedeeld; stengel 8—30 eM. hoog, met

weinige, smalle, voor het meerendeel wortelstandige bladeren.

Bloemen ten getale \an O tot 8 tot een lossen tros vereenigd ; schut-

ladei'en purperrood, evenlang als het vruchtbeginsel. De drie

celkslippen helmvormig samenneigend, stomp, jjurperrood, met
sterke groene aderen. Lip gewelfd, breed, purperrood, in het

midden licliler. met donkere vlekken. Spoor even lang als het vruchtbeglnsel. %.

Door Midden- en Zuid-Europa verbreid; een der meest voorkomende Orchis-soorten;

op weilanden, droge l^erghellingen, in duinvalleien. Algemeen. Bloeit in April en Mei.

Orchis mdscula L. — Mannetjes-Orchis, Orchis, mannelijke Orchis. — Fig. 301. —
Wortelknollen ongedeeld. Bladeren tamelijk breed, dikwijls

gevlekt. Stengel 30—50 cM. hoog, met een lossen tros van

tamelijk groote, purper- of hleekroode bloemen. Lip iets langer

dan de kelkhladeren, drieslippig, met breede, getande slip-

pen. -31 Midden- en Zuid-Europa. Op weilanden en in bosschen.'

Hij niis alleen in duinpannen, op dijken naar de zee en in

Liiiiliiirg. Bloeit in Mei en Juni. — De gedroogde, half

doorschijnende wortelknollen van deze en van eenige andere

Orchis-soorten waren vroeger onder den naam van salep

meer in gebruik dan thans; zij worden, gemalen, met kokend

water overgoten, vormen dan een stijve gelei, die als huis-

middel tegen diarrhee gebruikt en als voedend bestanddeel

in soep gemengd wordt.

Orchis militdris L. — Soldaat-Orchis , Orchis, krijgs-

haftige Orchis. — PI. 05, fig. 354. — Eene der grootere

soorten, waarvan de stengel 30—60 cM. hoog wordt.

Knollen ongedeeld. Bladeren aan den stengelvoet, breed-eivormig tot langwer-

pig. Bloemen talrijk, in dichte, langwerpige trossen, met kleine schutbladeren. De
purperroode kelkbladeren helmvormig over de kroonbladeren gebogen. Lip drie-

spletig, roze, min of meer purper gevlekt. %. Midden-Europa, in hooggelegen

bosschen en op weilanden in hooge streken. Bij ons alleen in Limbiu"g. Bloeit in

Mei en Juni.

Orchis ustuldta L. — Aangebrande Orchis, Orchis, aangebi'and standelkruid, bruine

Orchis. — Fig. 302. — Knollen ongedeeld. Stengel 10—20 cM. hoog, in een dichten

. Mannetjes Orchi:
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kleinbloemigeii tros uitlonpeiid, die in den knoptoestand zwaï tl)ruiii. aK yesdiioeid,

gekleurd is. Kelkbladeren donkerpurper, niet een zwarten top. Helm /\\ait-puii)eirood,

lip driespletig; middelste slip zonder tand, wit met donker-

purperroode puntjes ; spoor zeer kort. Q|. Midden- en Zuid-

Europa, op berghellingen en droge, heuvelachtige weilanden.

Bij ons alleen in Limburg. Bloeit in Mei en Juni.

Orchis maculdia L. — Gevlekte Orchis, Orcliis, koekoeks-

bloem, gevlekt standelkruid. — Fig. 355. — Knollen plat,

met een paar vingervormige slippen. Stengel 30—60 cM.

hoog, niet hol. Bladeren lancetvormig, meestal donker

gevlekt ; de hoogere veel kleiner, schutbladvormig ; de

lagere langwerpig, stomp. Bloemen lila, of wit, in een

dichten, rolronden tros. Lip breed, cirkelrond, onregelmatig-

drieslippig, purper. Spoor kegelvormig, naar beneden gericlit,

korter dan het vruchtbeginsel. % Over geheel Europa

verbreid, op beschaduwde weilanden en in lichte bosschen,

voornamelijk in bergstreken. Algemeen. Bloeit in Mei en Juni.

Orchis latifólia L. — Breedbladige Orchis, Orchis, handekens-

kruid, breedbladig standelkruid. — Fig. 303. — Gelijkt op de vorige soort; maar de

stengel is hol, 3 tot G-bladig ; de bladeren breeder, soms ongevlekt, het bovenste

blad bereikt meestal de aar. Tros langer ; bloemen groot, donker lila of purperrood

;

lagere en middelste schutbladeren langer dan de bloemen. %. Verbreiding en bloeitijd

als de vorige. Algemeen.

Anacamptis Rich. Hondswortel.

Fig. 302. A.angebrande
Orchis.

Anacamptis pyramiddlis Rich. — Hondswortel, pyramidale Anacamptis, pyramidaal-

vormig berenoor. — PI. 66, fig. 356. — Knollen ongedeeld ; stengel 30—50 cM. hoog.

Bladeren lancetvormig, spits ; de hoogere scheedevormig. Bloeitros dicht, eivormig.

Bloemen niet zeer groot, roze tot purperrood, met eene draaddunne, naar beneden

gerichte spoor, die langer is dan het vruchtbeginsel. Lip breed, driedeelig, met bijna

even lange, stompe slippen. %.

Midden- en Zuid-Europa ; op wei-

landen en droge berghellingen

,

voornamelijk op kalkbodems. Bij

ons een enkele maal bij Nijmegen en

in de duinen. Bloeit in Juni en Juli.

Gymnadenia R.Br. Naaktküerbloem.

Gymnadénia Conopséa R. Br. —
Groote naaktküerbloem , naakt-

küerbloem, langgespoorde naakt-

klier, roode Gymnadenia. — Fig.

304. — Knol handvormig ingesne-

den. Stengel 20—60 hoog. Bladeren

langwerpig-lancetvormig ; schutbla-

deren drienervig. Bloemen purper-

rood. Lip drieslippig, met stomp-

Spoor draadvormig, bijna tweemaal langer dan het

Fig. :ms. Breedbladige
Orchis.

flippen. vrucht-
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Ijeginsel. -Jj. Eiii'Ojia : in lipf iiooi'ileii niecr vorlircid dan in liet zuiden. Op
veengrond, moerassige weilumlen. aan Ijeiglicllingen met kaikgrond, in duinvalleien.

Vrij menigvuldig. Bloeit in Juni en .Inli.

HiMANTdijissU-M Spr. Rini/toiii/.

HiiiKüihM/Itk^iiui hirriuuni Spi'. - lÜenitong. — Fig. .10."). — Groot.', sappige jilant.

met ongedeelde knallen m ren dikken. 30—GO cM. lidi.gen. Iichladirdm stcngi'1.

Bladeren langwerpig-l:nicetv(irniig. I'.ldcnien groot, met een wilti'U. aan de iMniicnziJde

groenen en purperrdoil-gestrcrptcn licini. Li]i witgr^en. diicslipjiig : de middelste

slip lijnvormig, mcei' dan 20 c.\l. laii- en gekruld. •,. Mid-len- en Znid-Kuropa. aan

hnsrhranden. (ip liegrcieide lienvels met kalkgroiid. Ken enkele maal in de duinen bij

Katwijk, misschien nok in lamliuig gevonden. Bloeit in Mei en .Juni.

NliiRITE'l'I.A lücli. Ner/erf/c.

NhiriféUa ni[jnt L. — Zwarte Orchis. — PI. 00, lig. :r)7. — Bage, slechts 10—20 cM.

Fig. 30.5. Rienitong. Fig. 306. Weide- Fig. 307. Spoorloos.

hooge alpenplant met een aangenamen geur en wortelstandige, lijn-lancetvormige

bladeren. Bloemen in een dichten, kort-kegelvormigen tros, zwartrood, sterk naar vanielje

riekend. Lip eivormig, ongedeeld ; spoor kort. %. Op hooge berg-weilanden der

Midden-Europeesche kalkalpen, hier en daar algemeen. Niet inlandsch. Bloeit van Juni

tot September.
Pr.ATANTHERA Rich. Breedknop.

Plafanthéra hifólia Rchb. — Weide-breedknop, breedknop, tweebladige Platanthera. —
Fig. 306. — Knollen ongedeeld ; stengel 30—50 cM. hoog, met twoo tegenovestaande,

omgekeerd-eivormige bladeren. Bloemen groenwit, met eene diaudvoiinigi' spoor, zeer

welriekend; lip ongedeeld, lijnvormig. %. In Europa, van de ^Middcllandsche Zee tot

aan den poolcirkel, in bosschen, op bergweilanden, aan grazige berghellingen, in

duinen, en op vochtige heidevelden. Vrij menigvuldig. Bloeit in Juni en Juli.

Aceras R.Br. Spoorloos.

A'ceras antliropóphorn R.Br. — Spoorloos, popdragende Aceras. — Fig. 307. —
Knollen ongedeeld. Stengel 20—30 cM. hoog. Bladeren lancetvormig. Bloemen in een

langwei'pigen, lossen tros. Bloemen vuil bruingeel, aan den i'and purperrood, zonder
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Fig. 349. Breedbladige moeraswortel. Fig. 350. Grootbladig boschvogeltje.

Fig. 351. Tweeblad. Fig. 352. Vogelnest. Fig. 353. Harlekijns-Orchis.

Fig. 354. Soldaat-Orchis. Fig. 355. Gevlekte Orchis.
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spoor. Lip i"ooilliruiii. smal. in liaar voorkomen eenigszins op een poppetje gelijkend. 0[.

Midden- en Zuid-Kiiropa : op droge heuvels en in bergbosschen : zeldzaam. Rij

ons waarscliijnlijk slechts in Limburg. Bloeit in Mei en .Tuni.

ÓPIIRYS L. Oof/cnhnuii.

0'pliri/s (ipïfcra Iluds. — Bijen-oogenbruin, oogenliruiu,

Ophrys. — Fig. 308. — Knollen niet ingesneden. .Stenge

eenige weinige langwerpige tot lancetvormige bladeren en

drie tot 6 tamelijk groote bloemen. Kelkbladeren groenwit,

met een rooden weerschijn. Lip breed, sterk gewelfd, aan

de randen naar buiten omgekruld, drieslippig, met een

teruggeslagen, onbehaard aanhangsel, fraai Huweelbruin, aan

de zijden zachtharig, geel gevlekt. :)[. Zuid- en Midden

Europa; op droge weilanden en kalkhcuvels. Misschien in

Limburg gevonden. Bloeit in Juni en Juli.

Ophrijs (iranïfera Huds. — Spinnen-oogenbruin, oogen-

bruin. — PI. 66, fig. 358. — Gelijkt op de vorige soort, maar

heeft groene kelkhladeren m(^t een rooden weerschijn ; de

lip is breeder, laniiwiTiui^-v irrhoekig, afgerond, zelden on-

duidelijk-drielobbig, llauw-gewi^lfd, purper- of geelbruin, met

lichtere vlekken in het midden, en heeft een groenen, naai-

buiten omgekrulden rand. Op kalkbergen in Duitschland. 0\.

Bloeit in Mei en .Tuni. Niet inlandsch.

liij-Orchis, liijdragendc

15—30 cM. hoog, met

Bijen-oogeiibniin.

Cvi'RiPEDlüM L. Venusschoentje.

Ci/pripédiinn Calcéohis T.. — Venusschoentje. — PI. 66, fig. 359. — Stengel 30—
40 cM. hoog, met groote, eivormige, lagere, en lancetvormige, hoogere bladeren, en

ééne (zelden twee) knikkende bloem. Kelkbladeren purperbruin ; lip groot, opgeblazen,

goudgeel. Q|. Midden-Europa, tot aan den poolcirkel; in loofbosschen en aan berg-

hellingen; vooral 0|i kalkgrond. Niet inlandsch. Bloeit in Mei en .Tuni.

Familie Iridaceae. Lischachtiijen.

Overblijvende kruiden met knollen of wortelstokken en lint- of zwaardvormige bla-

deren, waarvan de vlakte loodrecht, niet horizontaal staat. Bloemen met een zesdeelig,

gekleurd bloemdek, drie meeldraden en drie op kroonbladeren gelijkende stempels.

In de mee.ste gematigde gordels inheemsch, en bekend door hare fraaie, groote bloemen.

Iris L. Lisch.

Iris Pseudo-A'corus L. — Gele lisch, lisch, eiberbloem, ooievaarsbloem, visschenstaart,

tijdlelie, pinksterbloem, gele lischbloem, lischbloem, lischplant. Iris, moeraslisch. —
PI. 66, fig. 361. — Stengel 00—100 cM. hoog, rond, arm aan bloemen, langer dan

de zwaardvormige bladeren. Bloemen goudgeel. %. Bijna over geheel Europa verbreid,

met uitzondering van het noorden; op vochtige weilanden, in stilstaande wateren,

aan oevers en in slooten. Bloeit in Mei en Juni.

Iris germdnica L. — Duitsclie lisch, lisch. — Stengel 30—-60 cM. hoog, arm aan

bloemen, langer dan de zwaardvormige bladeren. Bloemscheeden ten tijde van den bloei

OüDEMANS, Onze Flora.
'

20



ir.1.

van den V(u't tot aaii liet miildeii ki-uiil;i



Fig. 356. Hondsv. ; ?. Zwarte orchis. Fig. 358. Spinnen-oogenbruin.

Fig. 359. Venusschoenlje. Fig. 360. Florentijnsche lisch. Fig. 361. Gele lisch.

Fig. 362. Zwaardlelie.





Narcissus L. Narcis.

Narctssus Pseudonarcissus J^. — Gemeene luircis. iiai'cis, gele tijloos, sporkellc,

gewone narcis, gele narcis. —• l'l. 07, lig. o04. — Bloemsteel tweesnijdeml, eeiil)loe-

iriig, 25—30 cM. hoog. Bladeren, ten getale van 2 of 3, lijnvormig, grijsgroen.

liloemcu geel, met een kroesvormige, aan den rand gekartelde bijkroon. 2|. Ziiid-

Muiopa. Zwitserland, Rijnproviiirie, Nederland. Niet zeldzaam aan slootkanten, in

weilanden en aan heggen. Vaak als sier[)lant gekweekt en nit tuinen veiwilderd.

Bloeit in Maart en April.

Narcissus poéticus L. — Iv'htc n;in'is. narcis, witte narcis, dichters-narcis. —
PI. 67, fig. 305. Bloern-steel tweesnijdend, gegroefd, hol, 30—50 cM. hoog, éénbloemig.

Bladeren bijna even lang als de bloemstengel, lijnvormig, stomp. Bloemen met 6 sneeuw-

witte bloemdekbladeren. Bijkroon geel, met een scharlaken rooden rand. 0^. Zuid-Europa;

op weilanden en grazige plaatsen. Vaak als sierplant gekweekt en in Zuid- Duitschland,

Nederland en Engeland uit de tuinen verwilderd. — Bloeit in April en Mei.

Galantui'S L. Sneeuwklokje.

Gulanthus nicalis [,. — Sneeuwklokje, sneeuwbloem, vastenavondzotje, naakte

mannetjes, naakte eerstjes, naakt naarsje. — PI. 67, lig. 366. — 8 tot 15 cM. hoog;

bloemstengel éénbloemig; bladeren lijnvormig; bloemen knikkend, wit; de kortere

binnenslippen met een groene vlek. ü|. Midden- en Zuid-Europa, in bosschen, kreupel-

hout en weilanden. Vrij algemeen. Ook veel gekweekt. Bloeit in Februari en Maart.

Leucoium L. Lcueoium.

Leucóium vernum L. — Voorjaarsklokje, voorjaars-Leucoium, knoopbloem. — PI. 67,

fig. 367. — 10 tot 30 cM. Bladeren lijnvormig, stomp, veel korter dan de één-,

zelden tweebloemige bloemstengel. Bloemen wit, knikkend, welriekend, met 6 gelijke,

vleezige, geelgroene bloemdekslippen. %. Zuid- en Midden-Europa. In schaduwrijke

bergbosschen. Bij ons zeldzaam, plaatselijk algemeen. Bloeit van Februari tot April.

Veel in tuinen gekweekt.

Familie Liliaceae. Lelieachtigen.

Overblijvende gewassen, met een bol, of wortelstok; soms ook met woi'telstandige

bladeren en bloemstengel ; eindelijk ook wel met een één- of tweejarigen, of over-

blijvenden, bebladerden stengel. Bloemdek kroonachtig, meestal

6-deelig; 6 meeldraden; stijl enkelvoudig, met een enkelvou-

digen, of driedeeligen stempel. Vrucht : een bes, of doosvrucht.

Groote, voornamelijk over de gematigde en tropische gordels

verbreide flimilie. Vele, met prachtige bloemen prijkende,

buitenlandsche soorten, zooals van de geslachten Hyacinthus,

Tulipa, Polyanthus (Tuberozen), Yucca, Agapantlius enz. vormen

een sieraad onzer tuinen en kassen.

Paris L. Eenbes.

Paris quadrifóUa L. — Eenbes, vierbladige Paris. — Fig.

310. — Wortelstok kruipend, geschubd. Stengel enkelvoudig,

15—45 cM. hoog, meestal met 4 kranswijs geplaatste, elliptische Fig. sio. Eenbes.
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of' onigekeei'd-ciroiide bladeren en een enkele groenpde hloeni. I^ies Idauwzwart,

giftig. -J}. Over het grootste deel van Europa verbreid, in scluidmvi'ijke bossclien en

vochtige kreuj^elbosschen. Bij ons vrij zeldzaam. BloL'it in Mei.

PorA'GONATUM Tril. Saloiiion^zei/eL

iiiultifU'inim All. — Veelbloemig salomon.szegel, salomonszegel, dalkruid,

Lilkinid. — PI. (37, fig. 38G. — Stengel rond, 50—60 cM. hoog, met

keerde, afwisselende, elliptische bladeren. Bloemen, in bundels van

3—5, aan korte, vertakte steeltjes, overhangend. Bloemdek wit,

met groene slippen ; helmdraden behaard. Bessen donker-

blauw, of rood. Q|. Door bijna geheel Europa, behalve het

hooge noorden, in bosschen en tusschen schaduwrijk kreu-

elhout; vrij menigvuldig. Bloeit in Mei en Juni.

Foli/(juniifinii iifiic'niale All. — (iewoon salomonszegel,- salo-

monszegel. — Fig. 311. — Gelijkt o{) de vorige soort, maar

is lager en zelden meer dan 30 cM. hoog. Stengel kantig

;

bloemen afzonderlijk, of bij paren, in eiken bladoksel, grooter

en gevulder dan bij de vorige soort. Hehndraden onbe-

lard. Bes violet. %. Vei'breiding even als lüj de vorige soort,

meer op oi)en, zonnige zandplekken, en in bossclien. Bloeit

n Mei en Juni.

Gewoon Salomons-
zegel.

CONVAIJ.AKI.V E. Lelietje der ihih'n.

, tweeljladig dal-

Fis. 31]

Convalldria majalis E. — Eelietje der dalen, lelietje van

dalen, meibloem, zegeltjes, meibloempje, lelie-convallie. — PI. 08, lig. 369. —
Woi'telstok kruipend, met afhangende vezels. Bladeren wortelstandig, ten getale van

2 of 3, langgesteeld, eirond-lancetvormig. Stengel bladerloos, met een eenzijdige tros

van hangende, klokvormige, witte, welriekende bloemen. Bessen rood. %. Door geheel

Europa in schaduwrijke bosschen; algemeen. Bloeit in Mei en .luni.

Majanthemum Web. Dalkruiil.

Mdjiuitlieiiiiin hlfoliiiiii Schmidt. — Dalkruid, eenbl;

ki'uid. — Fig. 312. — Wortelstok kruipend. Stengel slechts

8—io cM. hoog, met twee kortgesteelde, hart-eivormige, toe-

gespitste bladeren. Bloemen klein, wit, tot een eindelingsche

pluim, of tros vereenigd. Bessen lond. ü[. In bosschen. Viij

veel. Bloeit in Mei en Juni.

AsPARAGUS L. Aaperye.

Aspdragns officindlis L. — Gewone asperge, asperge, koraal-

kruid. PI. 68, lig. 370. De wortelstok vormt bundels («klauwen")

in den grond, is zoo dik als de spoel eener veder, en vleezig

;

daaruit ontspruiten vele ronde, vleezige, met schubben be-

zette looten, de bekende «asperges". Hieruit ontwikkelen

zich, als men ze laat doorgroeien, meterhooge, sterk vertakte

stengels, met weeke, naaldvormige twijgen. Bladei'en bijna

onzichtbaar, klein, vliezig, ook licht afvallend. Bloemen lang. Fig. 312. Dalkruid.



Fig. 363. Voorjaa

Fig. 366. Sneeu.-. klokje.

monszegel.

. 364. Gemeene narcis. Fig. 365. Echte nare.

367. Voorjaarsklokje. Fig. 368. Veelbloemig Salo-
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klokvonnig, groengeel. Bessen rood. Qj. In West-Azie

als groente in 't groot verbouwd. Verwilderd komt dt

en op zandgrond voor. Eloeit in Juni en Juli.

Miiscli ; tlians

it soms in ui

dgemeen

e duinen

Fritillaria L. Kievitsbloem.

FritiUiJrla MeWti/ris L. — Kievitsbloem, kievitseieren, kievitje, wilde tulp. — PI. 08,

lig. 371. — Stengel 15—3U cM. hoog, met drie of vier lijn-gootvormige, verspreide

bladeren en eene overhangende bloem ; deze is bleekrood, of geelachtig, met donker-

roode, vierkante vlekken. % Midden-Europa ; verspreid ; op voclitige weilanden ; niet

zeldzaam. Wordt veol gekweekt als sierplant. Bloeit in April en Mei.

Tl-lipa ïrn. Tidp.

Fig. 313. —
eene enkele,

Tiilipa si/lirsfris L. — Bo.schtidp, tulii. wilde tulp.

cM. hoog, met 1—3 lijn-lancetvormige bladeren <

bloeien overhangende, gedurende den bloei rechtovereind-

staande bloera. ül. Zuid-Europa, Istrië, Kroatië en Midden-

Europa. Op beschaduwde weilanden. Bij ons alleen verwilderd

om oude kasteelen. Bloeit in April en Mei.

Tiilipa Gesneridtia L. — Tuintulp. — Is de in West-Azii'

inheemsche, thans algemeen gekweekte soort.

(tAGEa Salisb. Geelster.

Gdgea liUea Schuit. — Boscligeelster, geelster, gele Gagea. —
PI. 68, fig. 372. — Bol vast; stengel 15—30 cM. hoog, met

een enkel lijn-lancetvormig blad, dat aan de spits plotseling

mutsvormig saamgetrokken is. Bloemstengel onbeliaard, met
1—3 goudgele, van buiten groenachtige bloemen. %.

Midden-Europa ; tusschen ki-enpelhout en in bossclien ; ver-

spreid; meestal niet zeldzaam. Bloeit in Apinl en Mei.

Gdgea arvénsis Schuit. —
• Akkergeelster, geelster, akkt

behaard ; twee wortelbladeren. Vrij zeldzaam.

Gdgea stenopétala Rchb. — Weidegeelster, geelster, smalbladige Gagea. — Bloem-

stengel onbehaard ; één niet mutsvormig saamgetrokken wortelblad. Zeldzaam.

LiLiUM L. Lelie.

Tig 313 Boschtulp.

-Gagea. — Bloemstengel

Lilitiiu Mdrtagon L. — Lelie van Mars, lelie. — PI. 68, lig. 373. — Stengel

30—100 cM. hoog. Bladeren in kransen, elliptisch-lancetvormig. Bloemen knikkend,

in een eindelingschen tros, roze, of bruinrood, purper -gevlekt. Bloemdekslippen

meestal teruggerold. %. In lichte bosschen en op steenachtige, begroeide berghellingen

van Midden-Europa. Plaatselijk gemeen. Bloeit in Juni en Juli. Volgens Suringar

vermoedelijk inlandsch.

Lüium hulhiferiim L. — Oranjelelie, lelie, boldragende lelie. — Stengel 30—60 cM.

hoog, met verspreide bladeren ; in de oksels daarvan kleine, glanzende, zwarte,

bolletjes. Bloemen rechtovereind. Bloenidek klokvormig, fraai-oranje, met bruine

vlekken, inwendig met vleezige wratten bezet üi[. in weilanden, op bergen van
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]\li.l,lcii-E

'Iklui,
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Diviitli,. '^
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AnTIIERICLIM I.. (rnisiclii'.
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- Onv

(Tl;ikt.

.li-riiil.

Iiaar.l,

imI1xm1(

isirl,,.. graslrl

wiirtcIslaiKli-. lijiivi

Zdiiilcfhladcicii. iiM

J'I.CiS, lig. 371 — Stengel

nriiiig, i>5— iU cM. lang,

('cn stijven tros van witte,

, op droge heuvels en in

Niet iiilaiiilscli. Bloeit in Mei en Juni.

ni!> OGALIiJf L. Vo(lchlli'll.\

<)nu/ln'n/,il,n. .Ie \,i-cllili'lk. Ik.

Fig iU Ivnikkeiule

vogelmelk

i-rl.

i.'lk. s, iirihiiliagciHle ni(Mg('iistei. — I'l. C'.), lig. ü?:. — Üol

\an (Ie iiMinlle eener liazeluüot. Bloemstengel 7—2U cM. hoog.

Üladeicii wiii teKtaiidig, smal-lijnvormig, groen, met een witte

niiddenneif'. Bloemen in een los 1)i|s( lieini . hldemdekbladeren

Wit, met eene groene i ugsti eep. •-}!. M kMi ! i- !. pa ; op weilanden

en akkeis, opgrazigeiilaatsen, aan \\e_( n. Iiiss( hen knMipelhont,

\uu^ slootkanten. Tamelijk algemeen lllncil m Vpiil miMci.

(hiiiflióijalnm nutans L. — Knikkeiidi' Migchnclk. \(igeliiielk,

moigenstei, knikkende mogenster. — Fig. 314. — Bol van de

gi ootte eener walnoot. Bloemstengel krachtig, 25—50 cM. hoog,

met een lossen tros van knikkende bloemen, die aan de bin-

iienzi)de uit en aan de buitenzijde groen zijn met witte randen.

Iltlmdiaden met 3 tanden. Bladeren wortelstandig, breed-

li|n- en gootvormig. %. Uit Zuid-Europa naar Midden-Eui'opa

exeigebiacht, verspreid; op akkers, in weilanden en in tuinen,

a 111 di|ken en slootkanten en tusschen kreupelhout. Hier en

diu in tuinen gekweekt, en soms zelfs als lastig onkruid

opslaand. Vrij algemeen. Bloeit in April en Mei.

SciLLA L. Sterhyacint.

Scilla hifoJia L. -- Tweebladige sterhyacint. steih\aciiit.

tweebladige Scilla, russisclie hyacint. — BI. GD, lig. 370. —
De bol, van de grootte eener hazelnoot, geeft het aanzijn aan
twee lijn- en gootvormige bladeren, die den 6-16 cM. hoogen,
skippen stengel omvatten. De stervormig uitgebreide, azuur-
blauwe bloemen vormen een lossen, armbloemigen tros. %. Op
zwaren boschgrond, op zonnige plaatsen, tusschen kreupelhout;
Zwitserland, Duitschland, Nederland (alleen op Walcheren, l)ij

den Haag en bij Haarlem gevonden). Bloeit in Maart en April.

Narthecium Moehr. Cipelgras

Narthécium osslfragum Huds. — Cipelgras, wilde gerst, gele
wateraffodille, wateralïodille. — Fig. 315. — Wortelstok
vertakt, kruipend; stengel stijf-overeind, 15-3Ü cM. hoog. Bladeren lijn-zwaardvormig

Fig. .S15. Cipelgras.



, 3-3'.' ,_,-?,;_- :- ;;i,r: :. F v 370. Gewone asperge. Fia. 371. Kievitsbloem.

Fig. 372. Boschgeelster. Fig. 373. Lelie van Mars. Fig. 374. Onvertakte graslelie.
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(Ie lagere rijdend, evenals liij de liseli. de lion-^ere sclmlivdi-nii-. Hlnemen tot e(Mi

eindtros vereenigd, stei'voimig uitgcbi-eid, lichtgeel, aan de Imitenzijde groen. Helm-

draden witwollig. 0|. West- en Midden-Europa, op veengrond en in moerassen.

Menigvuldig. Giftig ! Bloeit in Juli en Augustus.

Allium Hall. Lonl:

\^

Fig. 316. Knoflook.

A'Illini: in-mnini ].. — Daslook. lodk. ui. — PI. 09, fig. 377. — Bol in de lengte

uitgerekt, knotsvormig. Stengel 15—30 cM. hoog, rolrond, naar boven hoekig. De twee

bladeren zijn langgesteeld, langwerpig-lancetvormig. Bloemen wit, stervorinig, tot een

vlakgewelfd, rijkbloemig scherm vereenigd. De geheele plant

riekt sterk naar knoflook. %. Zuid- en Midden-Europa; in

schaduwrijke bosschen, met een vetten, voclitigen grond, en

aan slootkanten. Menigvuldig. Bloeit in April en Mei.

A'Uiuin mtivum L. — Knoflook, look. ui. — Fig. 316. —
Ivnolletjes van hetbloemsclierm langwerpig-eivormig, door eene

gemeenschappelijke scheede omgeven. Bloemstengel rolrond,

30—100 cM. hoog, tot aan het midden bebladerd. Bladeren

breed-lijnvormig, vlak, naar boven gootvormig. Bloemscheede

langgesnaveld. Het bolvormige scherm draagt, tusschen tal-

rijke broedbolletjes, slechts weinige, langgesteelde, matwitte

bloempjes. %. In Zuid-Europa en West-Azië inheemsch. Als

keukenplant algemeen verbouwd. Bloeit in Juli en Augustus.

A'llium Porrum L. — Prei, look, ui. — Bol dun, niet van

anderen vergezeld. Bloemstengel 30—60 cM. hoog ; bladeren

bi'eed-lijnvormig, vlak, den bloemstengel tot op de helft

omvattend. Bloemscherm groot, bolvormig, veelbloemig ; bloemdekbladei'en wit, met

bleekroode randen. en Q|. Zuid-Europa, als keukenspecerij algemeen verbouwd.

Bloeit in Juni en Juli.

A'lUum olerdceum L. — Moeslook, look, ui. — Fig. 317. — Bloemstengel 50—GO cM.

hoog, rechtovereind, tot het midden bebladerd. Bladeren

smal-lijnvormig, met eene lange scheede, gootvormig, naar

boven vlak en teruggebogen. Bloemscheede groot, tweebladig,

langgesnaveld. Scherm boldragend ; tusschen de bolletjes

staan langgesteelde, slap neerhangende, groen- of roodachtige

bloemen , met een groenen of purperen rugstreep. Q|.

Midden-Europa ; tusschen kreupelhout, in heggen, aan bosch-

randen en op bouwland. Ook als onkruid opslaand, aan dijken

en wegen. Vrij menigvuldig. Bloeit van Juni tot Augustus. —
Ofschoon de plant moeslook heet, wordt zij waarschijnlijk

niet meer als groente gegeten.

A'llium Cepa L. — Ui, ajuin, cipel, look, gewone ui, uije.

Algemeen bekend, wordt veel als toekruid gebruikt en daarom

veel verbouwd. Stengel 50—60 cM. hoog, buisvormig, onder

het midden buikig opgeblazen. Bladeren buisvormig, rond,

in het midden opgeblazen, met een stompen top. Scherm

zeer groot, bolrond; bloemen witachtig. %. Zuid-Europa en West-Azië en van

als keukenplant overal verspreid. Bloeit in Juni en Juni.

Fig. 317. Moeslook.



ino

A'/IInhi Srl/ofHÓprus/nn L. — llicslodk. ^-iiiJliMik. uraslonk, look, ui.

Stengel 15—30 cM. hoog, sleclits ;iaii Wen \()cl hrhl:,,],.,'.!. Ühidei

liriemvormig, bijna zoo hoog als de stcngrk Srlici-ni liijna. Iiulrond,

een vliezige, tweekleppige scheede. Ü|.

Noord- en Midden-Europa, en op hooge

bergen van Zuid-Euro])a ; op steenige

berg-weilanden, langs livieroevers. Niet

zeldzaam. Overal als keukenplant ver-

luwd ('II liiei'cn daar viM'wilili'rd. I!l

Fi;;. 31.S.



Fig. 375. Schermdragende vogelmelk. Fig. 376. Tweebladige sterhyacint.

Fig. 377. Daslook. Fig. 378. Witte hemer. Fig. 379. Herfsttijloos.
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(Iroogvliezig, hniiii, C-likulig. Mecldradcn (1, zelden 3. Stijl enkelvoudig, met 3 stetniiols.

Zaaddoos een- cl' diieliokkig. Ovei- de gelieele Aanh^ verbieid, voofiinnielijk in de

gematigde gordels.

JuNt'CS Trn. Blormhie.^.

Jiinrxs rfjYisii^ [.. — Uitgespi'eide bloembies, bloembies, steenbies, zachte bies,

gewone iiiscli. gemeene bies, rusk. — PI. 70, fig. 380. — Uit den kruipenden

wortelstok (intspringen talrijke, 30-00 cM. hooge, ronde, bladerlooze, met merg

gevulde halmen, die naar beneden met bruinachtige scheeden bezet zijn. Vele dezer

halmen eindigen in een losse speer van kleine, bruingroene bloemen, terwijl de

bloemsclieede op eene voortzetting van den stengel gelijkt. Meeldraden 3. Doosvruclit

omgekeerd-eirond, ingedrukt, met een korten stijlvoet in de groeve. %. Op vochtige

plaatsen. Over het grootste deel van Europa verbreid. Algemeen. Bloeit van .Juni tot

Augustus. De halmen worden tot het vlechten van mandjes, enz. gebruikt.

Junrm glnucm Ehrh. — Zeegroene bloembies, bloembies, steenbies, zachte bies,

gestreepte bloembies, ijzerbies. — Fig.

3'20. — Gelijkt op de uitgespreide

bloembies ; echter is de 30—60 cM. hooge

halm meestal dunner, stijver en diep-

gevoord, en het merg door vele lucht-

kamertjes onderbroken. De bloemen zijn

grooter en tot een losse, ineengedrongen

speer vereenigd. Doosvrucht langwerpig-

elliptisch, stomp, stekelpuntig, glanzend-

bruin. Meeldraden gewoonlijk ten getale

van 0. %. Europa. Aan slooten en op

vochtige plaatsen. Vrij algemeen. Bloeit

van Juni tot Augustus.

Juncus maritimns L. — Zeebloembies,

bloembies, steenbies, zachte bies. —
Fig. 32i. — Halm 60—100 cM. hoog,

stijf; bloemscheede, evenals de vUezige scheeden der stengelvormige bladeren

punt eindigend. Bloemen in kleine pakjes, die te zamen een

losse speer vormen. %. Aan zandige zeekusten. Eurojja.

Niet zeldzaam. Bloeit in Mi en Augustus.

Juncus lamprocdrpus Ehrh. — Waterbloembies, bloembies,

steenbies, zachte bies, gelede bloembies. — Fig. 322. —
Halmen 30—100 cM. hoog, een weinig saamgedrukt.

Bladeren meestal wortelstandig, naar beneden scheedeachtig,

hooger rolrond, hol, inwendig door dwarswanden in hokjes

verdeeld. Bloemen in 3—1 O-tallen tot kleine bundels ver-

eenigd, die een losse, uitgespreide speer vormen. Bloemdek-

bladeren bruin, met witte randen. Doosvrucht glanzend-

kastanjebruin. %. Bijna over geheel Europa verbreid. Aan

slooten en op moerassige plaatsen. Zeer algemeen. Bloeit in

Juli en Augustus.

Juncus bufónius L. — Paddegrasbloembies, steenbies, zachte

OüDEMANS, Onze Flora.

Fig. 322. Water-bloembies.

21



. — Halm slechts

leii bezet, lïlarlei'en

J'laderen voor het meerendeel wor-

telstandig, en aan de onderste

knoopen grasachtig, lijnvormig, met
lange witte haren aan de randen.

111 de takjes der scliermvormige speer; de

Op liesrliadin

r.loemcn afzoiideilijk

bloei terug-gebogen. -Jj. Over geheel Eurojia vei'breid

Vrij algemeen. Bloeit in April en Mei.

Lmula campéfttrift R.Br. — Gemeene veldbics. vddliie:

PI. 70, (ig. ;181. — HahTi 10-00 cM. lioog. Oj) de \

langere en breedere stengelbladeren en, in |ilaats

saamgedrongen bloernei i

lichtere randen. Ol. h\ X

324. Bcliaarde veldbies.

lioogei'e na den

len 'boschoTOnd.

kl(

grasgronden en in lichti

Bloeit van Maai't tot Mei.

•j L'ias. lia,ij:('iiIirood. —
lirliikcnil. maar met

Hirrliik,.. lot hoofdjes

Ie takjes der speer. Bloemdeelen toegespitst, bruin met
en Midden-Europa zeer verbreid. 0[) droge weilanden,

:.hen, aan wallen en in heidevolden. Algemeen.

Familie Cyperaceae Cypergrassen.

Grasachtige planten, meestal stijver en liarder dan de echte grassen, met een gevulden,

door de liladscheeden omgeven, driekantigen halm zonder knoojten, en lijnvormige

bladeren. Bloemen zonder bloembekleedselen, in aren, waarvan de schutblaadjes

dakpansgewijs gerangschikt zijn. Mannelijke bloemen met 3

meeldraden ; vrouwelijke met éen stijl en 2— 3 stempels.

Vrucht een graanvrucht. Groote, over de geheele Aarde

verbreide Familie ; de meeste soorten leven op vochtige

plaatsen en aan oevers. Het zijn slechte voederplanten.

Cyperus L. CijpeiTjras.

Cypérus flavéscens L. — Geelachtig cypergras, cypergras,

geel cypergras. — Fig. 325. Halmen 4—15 cM. hoog, teer,

met 1 — 2 smal-lijn-, tevens gootvormige bladeren aan den

voet. Aartjes lancetvormig, saamgedrukt, vlak. Schutblaadjes
Fig. 325. Geelachtig cypergras. langwerpig-eivormig, dakpansgewijs over elkander liggend,

vuilgeel. O- Midden- en Zuid-Europa. Op vochtigen zand-, en moerasgrond. Zeld-

zaam. Bloeit van Juli tot September.
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CijiJÏ'rus fuscH.'i \j. — üiiiin cypergras, cypergras. — Fig. 320. — Halm H—35 cM.

hoog, raet drie niet even lange bladeren, die meestal tweemaal langer zijn dan het

saamgestelde scherm. Hoofdjes uit talrijke aartjes gevormd. Schutblaadjes zwartbruin,

met groenachtige rugstreep. O- Midden-Europa. Op vochtige, zandige plaatsen en op

moerassige weilanden. Zeldzaam. Bloeit in Juli en Augustus.

Heleocharis R.Bi'. Wakrliies.

Heleócharis jmliistris R.Bi. — Gemeene waterbies, waterbies, moerasliefje. — Fig.

327. — Wortelstok kruipend; halmen bijna i'olrond, 15—50 cM. hoog, met ver uit

elkander staande, stompe scheeden bezet. Aartjes afzonderlijk, eindelingsch, langwerpig.

Schutblaadjes eivormig, bruin, met een witten, vliezigen rand en een groene rugstreep.

Stempels 2. Qj.. Noord- en Midden-Europa. In moerassen, slooten en op vochtige

weilanden. Bloeit van .hmi tot Augustus.

Fig. 326. Bruin cypergras. Fig. 328. Hosclibies.

SciRPUS Trn. Bies.

Scirpus laciUtris L. — Mattebies, bies, stoelebies, buzen, buizen. — PI. 70, lig. 382.

—

Wortelstok kruipend, geleed, met vliezige scheeden bezet. Halm rolrond, met
merg gevuld, bladerloos, H/2— ^i/^ M. hoog, aan den voet soms een duim dik.

Aartjes tot een saiiicngcsti'lde, losse speer vereenigd; schutblaadjes helder-roodbruin,

glad. üj.. Over gcliccl Kumpa verbreid. Langs riviei'cn, in poelen en plassen, hier en

daar ware biesveldcu vurmcnd van groote uitgebreidheid. Algemeen. Bloeit in Juni

en Juli. — De halmen dienen tot het vlechten van matten, loopers, voetmatjes,

stoelen, dekens op vrachtkarren, en daken op hutten.

Scirpus sylvdticus L. — Boschbies, bies. — Fig. 328. — Halm 60—130 cM. hoog,

hol, bebladerd. Bladeren vlak, onderaan scheedeachtig. De schermvormige speer

sterk vertakt. Aartjes meestal in groepjes van 3—5 bij elkander. Schutblaadjes

langwerpig, met een weinig vooruitstekende rugnerf, stekelpuntig, zwartachtig,

onderaan witachtig. Stempels 3. 0\. Bijna door geheel Europa, behalve in het hooge

noorden. Op vochtige en ondergeloopen streken, op weilanden, in slooten, in vochtige

bosschen, langs rivierovers. Algemeen. Bloeit in Juni en Juli.



Krk
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]ro!lr,/,

ni L. - Siujilhladi- wollruras. Wdllc-ras. wollevias, luuttevlas,

vcciipliiis, kal..(Mil)l(M.ni. Ml -011, llok. lok, vkikkcii, wolgras,

, vrmvlnk. |inrs|c, kwasfjc ^-
I 'k 70, li-. :iS:{. — De gkdde

is tij.k'Hs ilni bloei slechts 10—15 cM., later 30—'jO cll.

iici meer ilaii 4—5 bladeren. Wortelbladeren min of' meer

ig. De bluemen vormen eenige eindelingsclie aren, die eerst

rechtovereind staan, later overhangen, en zilverwitte, dikke kwasten dragen. ^\. Over

geheel Europa verbreid. \n moerassen en op mociiissige weikmden. Zeer algemeen,

lüoeit in Apiil en Mei.

C'aüex Micli. Zegge.

Eriuphonmi



Fig. 380. Uitgespreide bloembies. Fig. 31 1. Gemeene veldbies. Fig. 382. Mattebies.

Fig. 383. Smalbladig wollegras. Fig. 384. Zodevormende zegge. Fig. 385. Voor-

jaarszegge.
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Care.r sijb-atirti Huils. — Üosclizegge, zegge, sekgrus, rietgras^ sek, buut, bent. —
Fig. 331. — Halm 30—00 cM. hoog, glad. lUaderen breed-lijnvormig. De eenige

mannelijke en de 3—4 vrouwelijke aren zijn alle lijnvormig,

losbloemig, langgesteeld, bleekgroen, liang(?nd. -Jf. Midden-

Europa. In schaduwrijke bosschen. iüj ons alleen iu de

oostelijke provincies. lUoeit in Mei en Juni.

Familie Graraineae. Gras.sen.

Kruidachtige, meestal é('-n- of tweejarige planten, met een

onvertakten, geleden stengel (halm), en lijnvormige bladeren,

üloemen klein, weinig in liet oog loopend, bijna altijd twee-

slachtig, in aartjes, die aren of pluimen vormen. Meeldraden

meestal ten getale van 3. Het vruchtbeginsel draagt 2 veèr-

of penseelvormige stempels. De éénzadige vruchten zijn rijk

aan zetmeel. Eene aan soorten zeer rijke, over de geheele

Aai'de verbreide familie. De korensoorten en voedergrassen,

die er toe behooren, vormen het hoofdbestanddeel van den

akkerbouw.

Ze.v L. Mals.

Fig. 331. Bosch-zegge.

Pdnicwit nülidccum E.

Zea Maijs L. — Turksche tarwe, maïs. — PI. 71, fig. 386. — Halm 1— 3M. hoog,

met merg gevuld. Diaderen breed-lijnvormig. De mannelijke aren vormen een eind-

pluim, terwijl de kolfvormige, vrouwelijke bloeiwijzen in de lagere bladoksels gezeten

zijn. Vruchten eenigszins teerlingvormig. met eene hoornharde huid, geel, of bruin-

rood; zij vormen, in 6—12 rijen om de merghoudende spil geplaatst, de bekende

maïskolven. O- Bloeit van Juni tot Augustus. Uit tropisch-Amerika afkomstig, thans

algemeen verbouwd. De rijpe maïskorrels worden deels als veevoeder, deels gemalen

(maïzena) gebruikt; met toevoeging van rogge- of tarwemeel, ook tot brood gebakken.

De «paardetandmaïs" of «tandmaïs" is eene verscheidenheid, welker vruchten bij ons

niet tot rijpheid komen, maar die toch als groenvoeder hier en daar verbouwd wordt.

Panicum L. Vincjergras.

— Gierst, heerze, vingergras, panikgras. — PI. 71, fig. 387.

—

Halm lechtovereind, vertakt. 50—100 cM. hoog. Bladeren

lang, breed-lancetvormig, zachtharig. Pluim los-uitgespreid,

overhangend. Aren zonder naalden; kelkkafjes zacht- stekel-

puntig, 7-nervig. Vruchtjes bleekgeel, of roodachtig. O- Uit

Oost-Indië afkoijistig, thans algemeen verbouwd als uitstekend

giaan, vooral op zandgi'ond. Ook bij ons soms verbouwd.

Bloeit in Juli en Augustus. In Zuid-Europa bei-eidt men uit

de koi'i'els gier.stbrood, in Midden Europa gierstbrei ; verder

worden de gierstkorrels als vogelvoeder in den liandel

gebracht (milet).

Pdnicum sanguindle L. — Rood vingergras, bloedrood vin-

gergras, vingergras, giei'st, panikgras. — Fig. 332. — Halmen

doorgaans talrijk, 30—50 cM. hoog, gewoonlijk onderaan knie-

vormig gebogen; de geheele plant dikwijls met een eenigszins

Fig. 332. Rood vingergras. bruinrood, of violet waas overtogen. Bladeren en scheeden



hclKiind. Aicii als vin-oi's uit elkander wijkeiid. O. Midden- en Zuid-Kuropa,. Als

onkruid (i|) /andii; lionwland. in tninen en lanits weiden. Niet /.eer al.^enieen. Uleeit

van Juli tut in den lierlsl.

I'(uiiriiii) Cnis ijiiUi L. — llanepoot, vingergras, wildgras. egelgras, vogeigras. wild

panikkoren. 1'raniegras, giüst, paiiikgras. — Fig. 333. — Halm rechtovereind, 15

—

W cM.

hoog, vertaki. I'.ladeien Iii-eed-lijnvormig, zachtwollig. Pluim uit eenzijdige, smalle aren

gevormd. Aren groen, gewoonlijk eenigszins violet gekleurd. Kelkkalfjes meteene naald

of stekelpunt. O. iüjna ov(!r geheel Kuropa. tot Zuid-Zweden. Als onkruid op vochtig

bouwland, in tuinen en di'oge slooten. Zeer algemeen. Üloeit in .luli en Augustus.

l'llAI.AltlS L. K(

Phaldrk ann
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Aartjes een- tot iiieei-blopiiii;U', oveiiiaiiiieml. Kroonkaljes langer dan do bloemen, op

den nig 9-nei'vig. O- lüoeit in Juli en Augustus. —• De gewone luivei- wordt als

paardevoeder algemeen in het groot verbouwd, en dient ook als spijs (haverdegort,

icindermeel, havermout). Door de eeuwenlange kweek zijn talrijke verscheidenheden

ontstaan, die in gedaante, en wat het rij|ien der vrucliten betreft, dikwijls van elkamier

verschillen, en door de landbouwers met bizondcrc namen aangeduid wurdeii.

An'iKi oririili'ilis Srlii-('b. — Troshaver, poeshavei', liaver, vlaghaver, stanghaver. —
l'l. 71. Iii:. :1N!». \':\n de vorige enkel onderscheiden door de eenzijdige pluim;

waarschijnlijk dcrlialvc slechts eene verscheidenheid daai'van. Wordt, evenals de ge-

wone haver, in het groot verbouwd, en komt ook <likwijls onder dezen gemengd voor.

Avena fatna L. — Wilde haver, havei', vloghaver, oot, aat, gebaarde haver. — Fig.

336. — Halm 60—100 cM. 1 1. » i-. 1 'luim gelijkmatig uitgespreid
;

aartjes overhangend, niei^stal driebloemig. Het buitenste

kroonkafje van alle bloeuKni van eene naald voorzien en tot

aan het midden langharig. Q- Over geheel Europa. Als on-

kruid tusschen het koren verbreid. Dloeit in .luli en Augustus.

TiuTicuM Trn. Taru-c

1'i-ificiiiii nilijdrc Vill. — Gewone tare. tarwe, weit, zomor-

tarwe, wiutertarwe, spelt. — PI. 71, lig. 390. — Halm 00-
130 cM. hoog. Aren dicht, hard, duidelijk 4-kantig. Aartjes

buikig, 3—i-bloemig. Kroonkafjes buikig, eivormig, stomp,

stekelpuntig. Bij de «wintertarwe" is de st^kelpunt kort en

hard, bij de «zomertarwe" tot een naald verlengd. Q ^^ ©.
Bloeit in Juni en Juli. — De tarwe is de uitstekendste

graansoort in alle deelen der Aarde. Zij heeft echter grootere

zomerwarmte en beteren grond noodig dan de rogge. Het zijn

voornamelijk Hongarije en de Vereenigde Staten van Nooitl-

Amerika, die groote hoeveelheden tarwe voortbrengen, en daardoor in den wereld-

handel een groote rol spelen.

Triticum Spelta L. — Spelt, tarwe, weit. — PI. 71, fig. 391. — Halm 60—130 cM.

hoog. Aar bijna zuiver vierhoekig, los, met dakpanswijs elkander dekkende aartjes

;

aarspil bros. Vrucht door de katjes vast omsloten. Kelkkafjes breed-eivormig, stomp,

met twee vijór elkander geplaatste tanden, waarvan de achterste sterk, de voorste

zwak is. 3. Bloeit in Juni en Juli. — De spelt wordt voornamelijk in Zuid-Duitsch-

land en in Zwitserland in het groot verbouwd. Van het meel wordt brood gebakken.

Ook bij ons wordt de spelt wel eens verbouwd.

Triticum dicóccum Schrank. — Emerkoorn, gortrijst, tarwe, weit. — PI. 71,

fig. 392. — Halm 80—100 cM. hoog. Aar zijdelings saamgedrukt, met dakpans-

gewijs over elkander liggende, met een naald gewapende aartjes. Kelkkafjes aan de

eene zijde der middennerf smaller dan aan de andere zijde, getand, stekelpuntig, met

een saamgedrukte, sterk vooruitspringende kiel, en een naar binnen gebogen top. Elk

aartje bevat 2—3 korrels. Bloeit in Juni. — Het emerkoorn wordt voornamelijk in

Zuid-Duitschland, den Elsass en langs den raidden-Rijn in het groot verbouwd. Het

meel dient voor brood. Ook bij ons wordt emerkoorn w-el verbouwd.

Triticum monocóccum L. — Eenkoorn, tarwe, weit. — PI. 71, fig. 393. — Halm

slechts 30—60 cM. hoog. Aar zijdelings saamgedrukt, met dakpanswijs en in twee

Fig. 331;. Wilde haver.
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1'ijen oviT clkainlpr liii.iiende, iijet lange liccn- imi wi'i-r gohogeii naalden gewapende

aartjes; aarspil liios. Kcikkaljes aan den tnp iiii't twee spitse, lerlite tanden. Elk aartje

bevat slcclils ('('n koiTcl. O c- Bloeit in .linii en Juli. -- Het eenkoorn neemt een

slechten Imuwgrond vcxir lief. Ook bij ons een enkele maal verbouwd.

'rn'tirinii ruiii/nnu ],. — Hondstarwegras, tarwe, weit, bondstai'we. spelt. — Fig.

V , ;ö7. — Halm 100—150 ciM. hoog. bladeren aan beide zijden

rnwhaiig, naar boven grijs, naar (Mnk'i' di)id<ergroen. Hlucnieii

langgenaald. -y,. Eiu'opa. .\an iioschranden en heggen, tus-

.schen krenpclhoiit. Vrij zeldzaam. Üloeit in .hmi en Juli.

Sec'Ai.e L. J>oi/(/e.

Si cal' dienh' L. — Rogge, gewone rogge, zomerrogge,

wmteiiogge. — PI. 71, (ig. 393. — Halm 00—200 cM. hoog,

exenals de bladscheeden grijsgroen. Aren knikkend, 8—15

( iM. lang, met dakpanswijs en in 4 lijen over elkander

gelegen aaitjes. Bloemen met een lange naald. Kelkkaljes

korter dan de aartjes. Aarspil taai. O en Q. Bloeit in

jMei en .luni — De rogge is, na de tarwe, de voornaamste

broodMudit, die in IVlidden- en Noord-Europa algemeen in

het groot verbouwd wordt. De landbouwer onderscheidt de

zomerrogge, die in het voorjaar gezaaid wordt, en de winter-

rogge, die tusschen St. Jan (24 Juni) en St. Micliaël (29 September) gezaaid wordt,

in Mei of Juni van het volgend jaar bloeit, en in Juli of Augustus rijpt. De oogst

van de zomei'i'ogge heeft gewoonlijk een week later plaats dan die der winteri-ogge.

'ig ii'i Ilondstaiwtgias

El.YMUS L. Zandhui-er.

E' II/mus arendrius L. G
Halm' 100—125 cM. boot

leene zandhaver, zandhaver. zeehaver, valsche weit. —
met eene rechtovereindstaande, gedrongen, soms 30 cM.

lange aar. De geheele plant zeegroen. Bladeren opgerold, stijf.

Aartjes 3-bloemig ; kelkkafjes lancetvormig, zachtharig. Q|.

Bloeit in Juli en Augustus. Vrij algemeen. Aan het zeestrand

van Noord- en Midden-Europa. In het binnenland zeldzaam.

HoRr»EUM L. Crerst.

Hórdeum vulgdre L. — Gewone gerst, gerst, veldgerst,

vierrijige gerst, gemeene gerst. Fig. 338. — Halm 50—80 cM.

aanvankelijk grasgroen. Aren knikkend, met lange

naalden. Elk der 3 bij elkander staande aartjes tweeslachtig

en vruchtbaar, te zamen tot 6 rijen vereenigd, waarvan er 2,

die tegenover elkander staan, tegen de spil gedrukt zijn, tei'wijl

de 4 overige meer vooruitsteken, waardoor de aar viei'rijig

schijnt. Q en 0. Bloeit in Juni en Juli. — De gerst wordt

algemeen verbouwd, en gedijt nog in noordelijke breedten en op bergen ; zij wordt

voor broodbakkerijen, maar voornamelijk voor de bierbrouwerijen en brandewijn-

stokerijen, in het groot verbouwd. De gepelde korrels (gerstgrutten) dienen als

voedmgsmiddel, ter bereiding van griesmeel, gerstewater, enz.

Fig. 338. Gewone gerst.
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Hónleiiiii ilisikhuM L. — Tweerijige gerst, gerst, veMgerst. — PI. 71, fig. 305. —
Gelijkt op de gewone genst, maar wijkt er van af doordien slechts het middelste der

3 bij elkander staande aartjes tweeslachtig en vruchtbaar is, en een rechtopstaande

naald heeft ; de zijdelingsche, mannelijke aartjes zijn smal, lijnvormig, en ongewapend.—
Verbreiding en nut zooals bij de gewone gerst.

Hórdeum hexdstichon L. — Zesrijige gerst, gerst, veldgerst,

dik en dichter dan bij de vorige soorten ; alle aartjes tweeslachtig

en vruchtbaar, ten gevolge waarvan zij bij de rijpe aar in 6

rijen geplaatst zijn. Zij wordt minder algemeen verbouwd, daar

zij wel talrijke, maar slechts kleine en dikschalige korrels oplevert.

AnthoxanïHüm T.. I?eul.-(/r(ts.

Fig. 33i: Aren

Anthoxdnthum odordtum L. — Gewoon reukgras, reukgras,

ruikert. — PI. 72, fig. 396. — Uit den korten, vezeligen

wortelstok verheffen zich eenige, voor het meerendeel slanke,

30—50 cM. hooge halmen, die met ver uit elkander staande,

fijnharige, smal-hntvormige, spitse bladeren bezet zijn. Pluim

aarvormig, tamelijk dicht. Aartjes éenbloemig, met 4 kelkkaf-

jes en 2 meeldraden. %. Over geheel Europa verbreid. Op
weilanden en tusschen kreupelhout. Zeer algemeen. Bloeit

in Mei en Juni. Aangenaam riekend. Deelt zijn geur ook mede aan het

Fig. 339. Zesrijige gerat.

Alopecurus L. Vossestaart.

Alopecurus praténsis L. —• Botkruid, vossestaart, veldvossestaart. — PI. 72, fig.

397. — Halm rechtovereind, 60—100 cM. hoog, met ver uit elkander staande, lange,

lintvormige, spits-toeloopende bladeren. Pluim rolrond, aar-

vormig. Kelkkafjes met zachte wimpers ; meeldraden violet,

later bruingeel. % Door geheel Europa op vochtige weilanden

verbreid ; ook langs wegen en dijken.

Zeer algemeen. Bloeit in Mei en Juni. A ^^.i

'

Phleum L. Doddecjvas.

Phléuni praténse L. — Timothygras,

lammersteert, motraai, doddegras, timo-

theegras. — Fig. 340. — Halm 30—
100 cM. hoog. Bladeren zacht, doch

aan de randen ruwharig. Aren rol-

rond, zeer dicht, 3—17 cM. lang. Oj..

Door geheel Europa. Op weilanden, aan

dijken en wegen. Algemeen. Bloeit in

Juli en Augustus.

Agrostis L. Struisgras

Fig 340. Timothygras. Fioringras.

Agróstis alba L. — Fioringras, struisgras, kruipend struisgras. — Fig. 341. —
Halm 30—60 cM., op droge standplaatsen soms slechts 4—6 cM. hoog. Bladeren

OüDEJiAN.s, Onze Flora. 22
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vlak, smal, lintvormig, spits; pluim sterk vertakt, gedui'eiide deii bloei met afstaande,

gedurende den vruclittijd met saamgetrokken takken. %. Over geheel Europa ver-

breid. Op weilanden, grazige gronden, in bosschen, langs oevers. Algemeen. Bloeit

in Juni en .Tuli. Goed voedergras.

Apera Adans. Whxlhahn.

Apn-ii Sjilni rnili L. - Gewone windhalni. windhalm, mugge{)Oot, muggebeen,

metel, meele. medel, gemeene windhalm. ~ Fig. 342. — Halm 30—100 cM. hoog,

inet smalle, vlakke bladeren. Pluim sterk vertakt, met haai fijne, afstaande takken;

aartjes zeer klein, groenachtig of roodgroen, met tamelijk lan^e, dunne naalden Q
Over het grootst gedeelte van

Europa verbreid. Lastig onkruid

,

vooral op zandgrond. Algemeen

Bloeit in Juni en Juli.

Cat.amourostris Adans. Slni/.'<rl(f.

Cahnnnr/rósfris Epi'i(/io>< Roth. —
Landstruisriet, struisriet, duinriet —

343. — Halm rechtovereind,

00—130 cM. hoog, onder de pluim

ruw. Bladeren lijnvormig, stijf

groen, met zeer ruwe randen. Pluim

tot 30 cM. lang, stijf, dichtbloemig,

hier en daar met kussenvormende

aartjes. Naald uit het midden van

den rug van het kafj e ontspringend.

% Over het grootst gedeelte van

Europa verbreid. In bosschen en langs oevers, vooral op

Bloeit in Juli en Augustus.

Fig. 342. Gewone windli.alm. Fig. 343. Landstruisriet.

zandbodem. Algemeen.

MiiJUii L. Gierstgras.

MtUum effüsmn L. — Uitgespreid gierstgras, gierstgras, hirsgras, zaadgras, wijd-

pluimig gierstgras. — PI. 72, iig. 398. — Sierlijk gras van 100—150 cM. hoogte.

Bladeren lancet-lijnvormig, vlak, met eene dicht tegen den stengel aangedrukte

scheede. Pluim los, met fijne, uitgespreide, eenigermate hangende takken % In Mid-

den- en Zuid-Europa. In vochtige, schaduwrijke bosschen. Vrij menigvuldig. Bloeit

van Mei tot Juli.

Phragmites Trin. Biet.

Phraf/mües communis Trin. — Riet, slootriet, oeverriet, dekriet, gewoon riet,

gewoon oeverriet, ruisriet. — Pl. 72, fig. 399. — Een kruipende wortelstok draagt

vele, 2-4 M. hooge, met lange, vlakke bladeren bekleede halmen. Pluimen 25—
40 cM. hoog, bruinrood, min of meer knikkend. %. Bijna over de geheele Aarde ver-

breid. Aan oevers, meren, plassen, in moerassen, op vochtige zandgronden. Dikwijls

ware bosschen vormend. Zeer algemeen. Bloeit in Augustus en September. — Het riet

wordt gebruikt voor muren, plafonds, dekmatten van bloemisten, daken, vlechtwerk, enz.



Fig. 386. Turksche tarwe. Fig. 387. Gierst. Fig. 388. Gewone haver. Fig. 389.Tros-

haver. Fig. 390. Gewone tarwe. Fig. '391. Spelt. Fig. 392. Emerkoorn.

Fig. 393. Eenkoorn. Fig. 394. Rogge. Fig. 395. Tweerijïge gerst.
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Arundo L. Pijlrict.

Ariuirio Donax L. — Pijlriet, paalriet, spaansch riet. — Zuid-Europa. Bereikt eene

noogte van 2—31/2 M-, en wordt tot dezelfde doeleinden gebruikt als gewoon riet,

doch ook voor penhouders, wandelstokken, parasolstokken, enz.

Gi/iiérium anjéntciim Nees

van dit Zuid-Amerikaanse

gebruikt.

Gynekiloi Nees. Pampasgras.

;. — Pampasgras. — De fraaie, zilverglanzende pluimen

h gras worden voor winterbouquctten en decoraties

AntA L. Siucele.

Aira caespiióm L. — Boendergras, boenderbos, hondsbossen, bentgras, snieele,

windhalm, bent, zodevdiimiidi' Deschampsia, varregras. — Fig.

344. — Uit den zodi'voi mciidi'n wortelstok verheiVen zich ge-

woonlijk talrijke, smal-lijnvormige, naar boven ruwe bladeren en

vele, 60—130 cM. hooge halmen, met rijkbloemige, wijd uitge-

spreide, breed-i^yramidale pluimen. Aartjes groen, ofdonker-

violet, kort genaaid; kafjes met een geelwitten, vliezigen rand;

bloemsteeltjes ruw. %. Over het grootste deel van Europa

verbreid. Op weilanden, langs slooten, in bosschen. Vrij alge-

meen. Bloeit in Juni en Juli.

HOLCUS L. Zorggras.

Holcus landtus L. — Zacht zorggras, zorgras, meelraai,

witbol, honiggras, wollig zorggras. — PI. 72, fig. 400. —
De 30—60 cM. hooge halm is, evenals de tamelijk korte

bladeren, kort-zachtharig, grijsgroen. De 4—6 cM. lange pluim

is vóór den bloei spoelvormig, doch tijdens den bloei uitge-

spreid, wit- of roodachtig. Aartjes meestal tweebloemig. Katjes

der lagere bloemen ongewapend, die der hoogere met een korte, ten laatste haak-

vormig-omgebogen naald. %. Geheel Europa, behalve het hooge Noorden. Op
weilanden, grasgronden, aan dijken en in bosschen. Algemeen. Bloeit van Junit tot

Augustus.

Melica L. Parelgras.

Mélica nutans L. — Knikkend parelgras, parelgras. — PI. 72, fig. 401. — Halm
30—50 cM. hoog. De bloeiwijze is een tros van ongewapende, vóór den bloei eironde,

purperen aartjes, die naar ééne zijde overhangen. Kelkkafjes weinig korter dan de

bloemen, met een vUezigen rand. %. Door geheel Europa. In schaduwrijke bosschen,

voornamelijk op kalkgrond. In Limburg een paar malen gevonden. Bloeit in Mei

en Juni.

Briza L. Trilgras.

Briza média L. — Trilgras, bevertjes, middelst trilgras. — PI. 72, fig. 402. —
Sierlijk gras, met slanke, rechtovereindstaande, 30—50 cM. hooge halmen. Bladeren

weinig talrijk, smal, vlak. Pluim rechtovereind, met afstaande takken en teêre, meest
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gebogen steeltjes. Aartjes sterk saamgedrukt, rond-hartvonnig, groen en bruinrood

gevlekt. --31. Door gelieel Europa, behalve in het hooge Noorden. Op droge weilan-

den, veengrond, en wegen. Algemeen. Bloeit in Juni en Juli.

Onfz<( s<it!ra. [..

lijn-lanccfvoi'inig. I;

aartjes. LUoenicn

waarschijnlijk van

Oryza L. Hijst.

_ Rijst. — PI. 1% fig. 403. — 1 tot 11/2 M. hoog. Bladeren

ig toegespitst. 1'luimen van éénbloemige, tot trossen vereenigde

wreslachtlg, niet 6 meeldraden en 2 stempels. — De rijst,

mlisclien oor.sprong, wordt thans in geheel Zuid-Azië, Egypte,

Zuid-Europa en tiopiscli-Amerika, vooral dicht bij rivieren, verbouwd. Zij vormt, door

haar rijk zetmeelgehalte, het hoofdvoedsel der Zuid-Aziatische volkeren, en is een

gewichtig handelsartikel naar alle kultuurstaten. De gepelde korrels dienen als spijs, ter

bereiding van rijstmeol, brandewijn (arak), bloem (rijstebloem). Van het rijststroo

wordt stroopapier bereid.

I'OA L. BeeDiilijras.

tuiKlein beenulgras.

bosjesgras, eenjarig lircuulgias, I

Laag, slechts 10-L!U r.M. liuug

k- nievorraig-opstijgenden 1 lalm

.

aartjes langwerpig-eivormig, 3-

'sgras. |)luiiiigras, beemdgras,

uMaanltnluias. — Fig.345.—
gra.s, met een saamgedrukten,

Pluimen meestal eenzijdig

;

-7-bloemig, groen of violet ge-

tint. Tongetje langwerpig, spits. O- Over het grootste deel van

Europa verbreid. Op allerlei grond en op muren. Een der

meest algemeene grassen. Bloeit bijna het geheele jaar door.

Poa trkndUs L. — Gemeen beemdgras, ruwachtig beemd-

gras, beemdgras, hennippik. — PI. 73, hg. 404. — Halm
ruw, 30—'100 cM, hoog. Bovenst halmblad veel korter dan

zijn scheede. Tongetje langwerpig, spits. Onderste takken

der losse, groene pluim uitgebreid. 9j. Door geheel Europa.

Fig. 345. Klein beemdgras. Op vochtige weilanden , langs slooten. Zeer algemeen.

Bloeit in Juni en Juli.

Poa pruténsh L. — Veldbeemdgras, beemdgras, hennep-

pik. — Fig. 346. — Wortelstok met lange, kruipende uit-

loopej's. Halm 15—100 cM. hoog, hol. Bladscheeden onbehaard.

De bovenste bladscheede veel langei' dan haai' blad. Ton-

getje kort-afgesneden. Pluimen los, met uitgespreide taldcen,

die naar beneden een 5-talligen krans vormen %. Europa.

Op weilanden en grasgronden. Zeer algemeen. Bloeit in

Juni en Juh. — Een der beste en meest voorkomende
voedergrassen.

Glyceria R.Br. Vlotf/ras.

Glycérin fliUtans R.Br. — Groot vlotgras, gemeen vlotgras,

vlotgras, mannagras, kweldergras. — Fig. 347. Wortelstok
kruipend. Halm 30—100 cM. hoog, met een pluim van
éénzijdige aren. Bladeren aanvankelijk saamgevouwen, [dik- Fig. 346. Veldbeemdgras.



ig. 396. Gewoon reukgras. Fig. 397. Botkruid. Fig. 398. Uitgespreid gierstgr.ns.

Fig. 399. Riet. Fig. 400. Zacht zorggras. Fig. 401. Knikkend parelgras.

Fig. 402. Bevertjes. Fig. 403. Rijst.
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wijls op liet water drijvend. Aai-tjes rolrond en spoelvormig,

de spil aangedrukt. Takken tijdens den bloei rechthoekig uitge;

Eurojja. In moerassen, slooten, natte weilanden. Zeer alge-

meen. Bloeit van Juni tot September.

Glycéria aqudtica Whlnbg. — Piekgras, vlotgras, fraai

vlotgras, kantgras, luus, liesgras, kweldergras, tiekgras. —
PI. 73, fig. 40.5. — Wortelstok kruipend. Halm 130—200

cM. hoog, rietachtig, vingerdik, hol. Bladeren met scherpe

randen. Pluim met talrijke, wijd uitgespreide takken. Aar-

tjes 5—9-bloemig. Kafjes stomp, met 7 nerven. %. Door

geheel Europa, behalve in het hooge Noorden. Aan den rand

van stilstaande en langzaam vlietende wateren. Zeer alge-

meen. Bloeit in Juli en Augustus.

Dai'Tylis L. K opaai'

ropaar. — PI. 73, fig. 406. —
rechtovereind. Bladeren met zeer

Dactylis c/lomerdta L. — I'

Halm 30—125 cM. hoog, stijf,

ruwe randen. Takken schuins uitgespreid. Aartjes in dichte ^ig. 347 oi-oot viotgras

bundels, 3—5-bloemig. Door geheel Europa, behalve in het

hooge Noorden. Op weilanden, langs slooten, in bosschen, langs wegen en op dijken.

Zeer algemeen. %. Bloeit in Juni en Juli. — Een der beste voedergrassen.

Cynosurus L. Kanigms.

Cynosiirus cristdtus L. — Kamgras, hondestaart. — PI. 73, fig. 407. — Halm dun,

rechtovereind, 30—60 cM. hoog. Bladeren smal, voor het meerendeel wortelstandig.

Pluim aarvormig, gedrongen, 2—6 cM. lang ; elk aartje aan haar voet door een

veerdeelig (kamvormig) schutblad gesteund. %. Door geheel Europa, behalve in

het hooge Noorden. Op droge, hooge weilanden, langs dijken en wegen, in bosschen.

Zeer menigvuldig. Bloeit in .luni en Juli.

FestucA L. Zwenkrjras.

Festticaeldtior L. — Beemdlangbloem, zwenkgras, rijzig zwenkgras. — PI. 73,

fig. 408. — Halm 30—100 cM. hoog. Bladeren vlak, breed-lintvormig. Pluim met

eenzijdige aartjes, tijdens den bloei uitgespreid. Takken ruw, meestal in kransen

van twee, waarvan de eene kort, de andere trosvormig is, en gene slechts één, deze

3—4 aartjes draagt. Aartjes 5—10-bloemig. ü[. Over het grootst gedeelte van Europa

verbreid. Op weilanden. Algemeen. Bloeit in Juni en Juli. — Goed voedergras.

Bromus L. Dravik.

Bromus mollis L. — Zachte dravik, dravik. — PI. 73, fig. 409. — 15—50 cM. hoog,

grijsgroen. Bladeren en aartjes zachtharig. Pluim slank, rechtovereind, na den bloei

saamgetroklcen ; onderste kafjes langer dan de bovenste, naalden recht. O of vpj-

Over het grootste deel van Europa verbreid. Op weilanden, langs wegen en dijken,

op ruigten. Zeer algemeen. Bloeit in Mei en Juni.
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Bladei'en lanij

bladsclieedeii.

L. — Ruwe dravik, dravik. — Fig. 348. — 60--15Ü cM. hoog.

n vlak. met lange, afstaande, of teruggebogen, stijve haren aan de

Fig. 348. Ruwe diavik.

vertakt, los, slap-overhangend, met lange, hangende takken en

weinige losse aartjes. Naalden korter

dan de kafjes. 0^. Bijna door geheel

, 1.UI opa, noordelijk tot SkandLnavië ;

aan hoschranden, in kreuijelboschjes

on m heggen op heuvelaclitig terrein.

Zeldzaam. Bloeit in Juli en Augustus.

B) onius stériliis L. — Schrale di'avik,

dia\ik — Fig. 340. — Halm onbe-

haaid, 30—GO cM. hoog. Bladeren en

bladscheeden zachtharig, of ruw.

Pluim los, ten slotte overhangend.

Takken lang en draaddun, aan den

top ()\eihangend. Aartjes lijn-lancet-

\oimig, met 6—8 bloemen en lange

naalden, die boven de kaijes uit-

steken. De geheele plant is dikwijls

\iolet getint; vooral geldt zulks van

de aartjes. O- Op onbebouwde plaat-

sen en wegen. Over het grootst gedeelte van Europa verbreid. Zeer algemeen. Bloeit

van Mei tot Augustus.

LOLIUM L. R(taicjras.

Lólimn perénne L. — Engelscli raaigras, gemeen raygras, raaigras, raygras, muize-

koorn, smeerraai. — PI. 73, fig. 410. — Halm 30—100 cM. hoog, sterk saamgedrukt,

slechts in de laagte liebladerd. Jonge bladeren eenmaal saamgevouwen. Aren 15—30 cM.

lang. Aartjes vrij staande, 8—10-bloemig. Bloemen lancet-

vormig, zonder naalden, of kort-stekelpuntig. O, Ö, % Over

geheel Europa, met uitzondering van het hooge Noorden.

Op weilanden, grasgronden, langs wegen en dijken. Zeer

algemeen. Bloeit van Juni tot September. — Goed voedergras,

en zeer geschikt tot het vormen van fraaie grasperken in

parken en tuinen.

Lólimn temuléntum L. — Dolik, hondsdravik, raaigras,

bedwelmend raygras, raygras. — Fig. 350. Halm 30—100

cM. hoog, stijfovereind. Kelkkafjes meestal langei' dan het

langwerpige aartje. Buitenste kafjes genaaid. O- In Midden-

en Zuid-Europa. Een veel voorkomend onkruid in koornvel-

den. Bij ons vrij zeldzaam. Bloeit in Juni en Juli. — Vroe-

ger werd de dolik voor giftig gehouden ; tegenwoordig

wordt hieraan getwijfeld, daar vermoed wordt, dat de waar-

genomen vergiftigingen niet aan de dolik, maar aan het moederkoorn (Cldviceps

purpürea) moeten worden toegeschreven.

Fig. 3.50. Dolik.



Fig. 404. Gemeen beemdgras. Fig. 405. Piekgras. Fig. 406. Kropaar
Fig. 407. Kamgras. Fig. 408. Beemdlangbloem. Fig. 409. Zachte dravik
Fig. 410. Engelsch raaigras.





2. Ondcrafdeeiing': Cymnospermae of Naaktzadigen

Klasse Coniferae. Kegeldragers of Naaldboomen.

Boomen of heesters, meestal met harsgangen. Stam vertakt. Bladeren doorgaans

altijd-groen, naaldvormig, bij de Cypressen en levensboomen (TInu/a) schubvormig.

Bloemen één- of tweehuizig; de mannelijke in katjes; de vrouwelijke met naakte

eitjes, d. i. niet in een vruchtblad besloten. Er zijn dus geen stamper, stijl, en

stempel te vinden. Vruchtkegels houtig, zelden week en besachtig. Groote familie,

welker soorten voornamelijk in de koude en gematigde, maar ook op de bergen

der warmere gordels te huis behooren. De Europeesche soorten vormen uitgestrekte

bosschen, en leveren meestal deugdzaam hout.

PiNUS Trn. Pijn.

Pimifi si/lvéüfris E. — Grove den, den, pijn, schotsche spar, mastboom, wilde

pijnboom. — PI. 74, fig. 41L — Statige boom, van 25—40 M. hoog, met een stam

van 6Ü— 100 cM. middellijn, met een groot-schilferige schors, en eene koepelvormig-

gewelfde, uitgespreide kroon. De naalden staan twee aan twee aan uiterst korte

takjes, die na eenige jaren met de naalden afvallen. In den winter behoudt de boom
derhalve de naalden van de laatste jaren. Naalden 4—8 cM. lang, halfrolrond, blauw-

groen. Mannelijke katjes geel ; vrouwelijke kegels groen, gestoeld, 21/2—5 cM. lang

;

deze ontwikkelen zich eerst in April van het derde jaar tot houtige kegels, die het

zaad herbergen. Bloeit in Mei. — De den is een der gewichtigste en meest ver-

breide woudboomen van Midden- en Noord-Europa, die ook met een schralen

zandbodem tevreden is, en goed werk- en brandhout levez't. Het hout levert ons

hars, pik, teer, coloplionium, terpentijn, zwartsel, enz. Men noemt het in den handel

grenenhout.

Pinus Pindster Ait. — Zeepijn, pijn, den. — Statige boom, van 12—30 M. hoog

;

naalden van 12—20 cM. lang, 2 aan 2, glanzend groen. Jonge takken rood. Kegels

ongesteeld, glanzend, 12—18 cM. lang. Schors roodgrijs tot bruinrood. Zuid-Europa,

dicht bij de zee. Bloeit in Mei. Op zandgrond.

Pinuf! Strobus L. — Weymouth-pijn, pijn, den. — Slanke boom, die bij ons zelden

hooger wordt dan 20 M. Hij heeft een gladde schors, horizontaal-uitgespreide takken,

en dunne, zeer slanke, 10—15 cM. lange, driekantige naalden, die 5 aan 5 in een

kokertje besloten zijn. Kegels i'olrond, in rijpen staat met wijd-geopende schubben.

Noord-Amerika en Oost-Azië. Wordt in Eui'opa dikwijls aangeplant in parken, en

liier en daar zelfs, als woudboom, om het hout vermenigvuldigd. Bloeit in Mei en Juni.

PiCEA Lk. Spar.

Picea excélsa L. — Gewone spar, spar, fijne spar, pijn. — PI. 74, fig. 412. —
Fraaie, sterke, tot 60 M. hooge boom, met een pyramidale kroon. Schors roodgrijs,

zijtakken der lagere takken dikwijls afliangend. Naalden afzonderlijk, kort, naar alle

zijden gericht, saamgedrukt, bijna vierkantig, glanzend, groen. Kegels rolrond, tot

15 cM. lang, hangend. Kegelschubben aan den top uitgesneden, getand, eerst over

elkander liggend, later uitgespreid. De zaden rijpen in den herfst, en vallen in het

volgend voorjaar uit de kegels. Over geheel Midden-Europa, tot Skandinavië en Rus-

land, wijd verbreid ; vormt uitgebreide bosschen ; stijgt in de Alpen tot 2000 M. hoog.

Bloeit in Mei. — De spar levert voortreffelijk brand- en werkhout (vurenhout), dat
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A'lilES L. Zi/rrrspar.

A'bies alba Mill. — Zilverspar, pijn. — PI. 7i, lig. 413. — Statige, tot GO M. liooge

woiidbooiii, met eene fraaie, pyrainidale kroon, eene witachtige, gladde schors, en
horizontaal uitgespreide takken. Naalden kort, in twee tegenover elkander staande

rijen, aan de hovenzijde donkergroen, aan de onderzijde met twee witte, overlangs

loopende strepi^n. Kegels i'olrond, rechtovereind, tot 15 cM. lang, met dicht over

elkander gelegen, stompe schubben, in éen jaar rijpend ; van de rijpe kegels vallen

de schubben af, terwijl de spil blijft staan. In Midden-Europa, op gebergten ; in Midden-
en Zuid-Duitschland ook in de vlakte. Bij ons alleen aangeplant, soms verwilderd.

Bloeit in Mei. — Het hout dient als brand- en als werkhout (dennenhout), voor het

vervaardigen van doezen, lucifers, klankborden voor piano's, enz. — lüt aangeboorde
stammen vloeit een balsem, onder den naam van Straatsburgers terpentijn bekend.

Lnrix decidua Mill.

k

351. Lorkenboom.

Lakix Trn. Lorknihonm.

— Lorkeid)00in, lork, pijn. — Fig. 351. — Sierlijke, slanke,

30—.55 M. hooge boom, met pyramidale kroon, uit uitge-

sjiieide hoofd- en hangende zijtakken gevormd. Schors dik

en sterk gesleufd. Naalden in bundels van 40—12, zacht,

liehtgroen, in den herfst afvallend. Kegels klein, ovaal, recht-

o\eieind, aanvankelijk purper, later bruin, met weinig open-

-'ta.uide schubben. Midden-Europa. Gedijt voornamelijk in

ile Vooi-Alpen en op midden-gebergten. Bij ons aangeplant

.ds woud- en sierboom; ook verwilderd. Bloeit in April en
Mei. — De lork levert goed brand- en bouwhout; het rood-

.uhtige hout van oude stammen is tegen vochtigheid en

watei zeer bestand, en wordt daarom gebruikt in mijnen,

voor bruggen, waterleidingen, enz. — Uit de .stammen vloeit

de Venetiaansche terpentijn.

.luNiPERUS Trn Jeneverstruik.

Jumperus communis L. — Jeneverstruik, jeneverbes, jeneverboom, jeneverbessen-

struik, vrakelbessen. dambes, dambeeren, iammerenhout. — PI. 74, iig. 414. —
Sterk vertakte, altijd-groene, 1—2 M. hooge heester. Naalden in 3-tallige, afwisse-

lende kransen, stekelpuntig, 1 cM. lang, blauw-berijpt. Katjes 2 cM. lang. Bessen
rond, zwart, blauw-berijpt, in het tweede jaar rijpend. Over geheel Europa,
van de Middellandsche Zee tot aan den poolcirkel. Op heiden, zonnige heuvels,

en als onderhout in droge bosschen. Tamelijk algemeen. Bloeit in April en Mei. —
De bessen dienen als aromatisch reukwerk, tot bereiding van jenever, als specerei

en artsenij.

Sabina Boerh. Zevenhooin.

Sabina officindlis Grcke. — Gewone zevenboom, zevenboom. — Fig. 352.— 1—5 M.
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liooge, reclilovereindstaande heester, met een onaaiigeiianien, eenigszins bedwelmenden

reuk. Bladeren in 4 reeksen, schubvormig, in 't midden inwendig van een klier

voorzien. Mannelijke bloemen in katjes ; vrouwelijke afzonderlijk, zeer klein, op ge-

kromde takjes. Bessen knikkend, zwart-berijpt. In bergwouden

der Zwitsersche en Tiroler Alpen en in den Eifel gemeen
;

overigens verspreid. Soms in tuinen en parken aangeplant.

Bloeit in April en Mei '-it'tii;'

Taxus Trn, T,in'^

i
ff/

"C/

r ^

Taxus hacrdta ]j. —-Taxi^, \eni|ii-

booni. — Fig. 353. — Allijd-gioenc

dicht-vertakte heestei, oi 8—10 M
hooge boom. Bladeicn t\\eeii)iii.

lijnvormig, eenigszins gewelfd, \>ui

boven glanzend groen, van oiuh i

geelgroen. Katjes okselstandig, klcMn

Vrucht een bekervoi mige, \lee/ig(>. i,„ jr,j
j i,^,^

scharlakenroode zaadmantel, die een

enkele, harde zaadkorrel omsluit. Midden- en Zuid-Europa, in bergbosschen, verspreid.

Bij ons slechts aangeplant in parken en tuinen ; soms verwilderd. Bloeit in Maart en

April. — In de 48e eeuw speelde de taxis in den tuinbouw een groote rol, daar zij

in rokokostijl in den vorm van allerlei voorwerpen en dieren gesnoeid werd. Zij kan

wel 2000 jaar oud worden. Het hout wordt voor snij- en draaiwerk gebruikt.

De zaadmantel is onschadelijk; de jonge naalden zijn giftig!

Fig. .352. Gewone zevenboom.

II. Hoofdafdeeling: Archegoïiiatae of Archegoniumplanten.

De vrouwelijke of eicel is opgesloten in een fleschvormig orgaan, dat archegonium

genoemd wordt; de mannelijke cellen of spermatozoïden worden gevormd in andere

organen, die antheridiën genoemd worden.

I. Onderafdeeling : Pteridophyta of Vaatkryptogamen.

Planten zonder bloemen. Door de geheele plant loopen vaatbundels.

A. Klasse : Lycopodiales. 'Wolfsklauwgewassen.

Planten met een kruipenden, of opstijgenden, meestal vorkswijs vertakten stengel

en kleine, schubvormige, zelden breede en vlakke, groene bladeren. De spoordoosjes

(sporangia) in de oksels der bovenste bladeren (vruchtbladeren), of aan bizondere,

vruchtbare takken tot aren vereenigd. In de spoordoosjes ontwikkelen zich de sporen,

waaruit, bij de kieming, zich een levermosachtig plantje vormt, dat mannelijke en

vrouwelijke geslachtsorganen draagt. Na de vereeniging van eene mannelijke en eene

OUDEMANS, Onze Flora. 23
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Iltill-) 011 rikkolt zirli uit de laatste weer een wolfsklauwgewas.

ilus ti'lkciis af met een ongeslachtelijken, m. a. w.

ticwisscliiig) |)laats. Over de gelieele Aarde verbreid,

itwikkeling der aaiilkursl zijn hoomaclili.ue vormen
(hm 30 M. en een dikte van 1 Al. l.HTcikten.

l.VCOPODIUJI L. Wolfd-hmir.

L>/cii/inil/ini/ Sfii'n/n ] ,. — I )i iincwi ijlsk hui \v. wolfsklauw. iiijidiladige wolfsklauw,

licksenkrans, licrisliooi'n. — J'L 7.\ lig. 'ii:). — Stengel (i—i.") cM. lioog, stijf, opstij-

gend, van beneden af vorkswijs vertakt; takken even lioog. Bladeren dicht op

elkander gedrongen, ledei'achtig, lancetvormig, spits, donkergroen. Spoordoosjes afzon-

derlijk in de oksels der vruchtbladeren. Geene vereeniging van deze tot aren. %. Over het

grootst gedeelte van Europa tot aan den poolcirkel verbreid ; in schaduwrijke bergbos-

schen en op i-otsen en heidevelden. Iiij ons zeklzaoin. De sporen rijpen in Juli en Augustus.

Li/cojxuliiiiii cliiriifinii L. — (lewene wiilfsklaiiw. gemeene wolfsklauw, knotsdragende

wolisklainv, wolfklauw, lieksenkrans, hertshoorn. — Fig.

354. — Stengel ver-kruipend, 30—GO cM. lang, evenals de

2—0 cM. hooge takken dicht met stijve bladeren bekleed,

ilie lijn-lancetvormig en toege.spitst zijn, en in een dun haar

eindigen. De 1—2, zelden 3 vruchtblad-aren staan op bizon-

dere. lange, met scliubjes bezette stelen. Qj.. Midden- en

Xdiiid-Kiiiiipa : vdoral in nauldliosschen, tusschen heijjlanten.

Algemeen. Sporeni'ijpte in .hili en Augustus. — De sporen,

het /.. g. lycopodium-(likkepoot), stuif- of smetpoeder. dient

in de apotheek om er pillen mee te bekleeden, il. i. liet

aan-elkander-kleven te beletten.

Fig. 354. Gewone wolt'sklauw.

B. Klasse: Equisetales of Paardestaart-

gewassen.

Gelede, sterk vertakte kruiden, met een overblijvenden, gewoonlijk kruipenden

wortelstok en rechtovereindstaande, gegroefde stengels. De zoogenoemde vrucht is een

eindaar, met veelhoekige, gesteelde schildjes, die aan hunne onderzijde vele peperhuis-

vormige spoordoosjes dragen ; uit de sporen ontwikkelt zich een voorkiem : een

levermosachtig plantje met mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Uit de be-

vruchte eicel ontwikkelt zich een nieuwe plant. De onvruchtbare stengels dragen

kransen van gelede takken. Aan eiken knoop vindt men, zoowel bij den wortelstok

als bij den stam en zijne takken, een krans van vergroeide, dunvliezige bladeren. Over

de gematigde gordels der beide halfronden verbreid. In vroegere formaties onzer

aardkorst, en wel voornamelijk in den steenkolentijd, vormden boomachtige paarde-

staarten een groot gedeelte der plantenwereld, hi Zuid-Amerika vindt men nu nog
paardestaarten van 10 M. hoogte.

Equisetum Trn. Paardestaart.

Equisétmn arvéme L. — Veldpaardestaart, paardestaart, kattestaart, hermoes, i-oobol,

unjer, heermoes, akkei'paardestaart, akkerpest, heringmoes, roebol, naaldekokers. —
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n. 75, fig. 41Ü. — Vmchtstengel Kt—20 cM. hoog, rossig stroogcel, rnet opgeblazen,

droogvliezige scheeden, vroeg in het voorjaar verschijnend ; de onvruchtbare stengels

komen eerst na het afsterven der vruchtbare voor den dag, worden 30—60 cM. lioog,

en ontwikkelen kransen van 10— l'i vierkante, zelven weder vertakte takken. %. Over

geheel Europa verbreid ; op weilanden, grasgronden en akkers. Zeer algemeen.

Maart en April. — De gedroogde, onvruchtbare stengels van deze en van andere

paardcstaarten dienen, omdat zij zoo rijk zijn aan kiezelzuur, tot schuien en

polijsten.

Equisétum syli'étlcum L. — Boschpaardestaart, paardesüiart, schuurkruid. — Fig.

355. — Vruchtbare stengels 25—30 cM. hoog, eerst bijna onvertakt, later vertakt,

en op de onvruchtbare gelijkend, die gelijktijdig verschijnen. Takken vierkantig,

met vele sierlijke, lierhaaldelijk

vertakte, afhangende takken in

kransen ; takjes driehoekig. ü|.

Midden- en Noord-Europa ; in bos-

schen, op vochtige, beschaduwde

plaatsen van het diluvium. Bij ons

zeldzaam. Mei, Juni.

Equisétiini palüstre L. — Moeras-

paardestaart, paardestaart, houtpijp,

liermoes, roobol, lidrusch, kwaden-

aard, oneet, unjer, lidruske, heer-

moes, lieringmoes, kwadernaat,

onnijt, ruigebol, roebol, naalde-

kokers. — Fig. 356. — Stengel

30—50 cM. hoog, kantig, grijs-

groen, met 6—8 ribben, meestal

vruchtdragend, in bouw op de onvruchtbare gelijkend. De ki-ansen met weinige,

matig-lange, eenvoudige takken %. Over geheel Europa verbreid ; op moerassige

weilanden en in veeuplassen. Zeer algemeen. Mei, Juni.

Fig, 355. Boschpaardestaart. Fig. 356. Moeraspaardestaart.

C. Klasse: Filicales of Varengewassen.

Kruiden met een oveiblijvenden, verborgen, of over den grond kruipenden, zode-

vormenden wortelstok; in de tropen ook boomen met een palmachtig voorkomen.

Bladeren groot, meestal samengesteld, dubbel tot driewerf geveerd. De spoordoosjes

zijn tot bizonder gevormde groepen vereenigd, of verschijnen aan de onderzijde der

vruchtbare bladeren, meestal in hoopjes. Ontwikkeling evenals bij de wolfsklauwen

en paardestaarten. Over de geheele Aarde in talrijke geslachten verbreid.

Ophioglossum Trn. Addertong.

Ophiof/lóssum vulgutum L. — Addertong, gewone addertong, slangetong. — PI. 76,

fig. 422. — Stengel 5—25 cM. hoog, éénbladig; het blad is langwerpig-eivormig,

gaafrandig, stomp, stengelomvattend. Vruchtaar eindelingsch, 15-20 mM. lang,

aan elke zijde^ met een rij van 15—25 zittende spoordoosjes. 0\. Over het grootste

deel van Europa verbreid ; op weilanden en heidevelden, in duinvalleien. Niet

algemeen. Juni, Juli.
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BoTKYCHiUM S\v. Maaiikruid.

Botri/'rliiinn Li< Sw. — ;\laankrui(l, druirkruid. — Fig. 357. — Stengel 8—'25

M. Iioog, ('éiibladig. Het geveerde blad is bijna ongesteeld, en ontspringt uit het

midden van den stengel; de onderste veeren sikkel-, de

bovenste wigvormig en min of meer gelobd. Vruchtaar

eindelingsch, langgesteeld. %. In Noord-Europa en op de

Ijergen van Midden- en Zuid-Europa ; op grazige berghel-

C-'feu ^i lingen, belommerde heiden en duinhellingen. Vrij zeldzaam.

en Juli

OsiiUND.'V L. KoningsvaroL.

Maankruid.

Osmunda regdlis L. — Koningsvaren, pluimvaren. — PI. 75,

lig. 417. — 60 tot 150 cM. lioog. Bladeren rechtovereind,

dicht-bijeen, dubbel-geveerd. De later verschijnende vrucht-

bare bladeren dragen dichte eindpluimen van spoordoosjes.

ü|. Midden- en Zuid-Europa. Op vochtige veenplaatsen,

in bosschen en op heiden. Vrij algemeen, .luli—^October.

POLYPODIU.M Trn. Naaktmren.

Poltjiiódium ndgdre L. — Naakt\'aren, boomvaren, eikvaren, engelzoet, gewoon
naaktvaren, gemeen naaktvaren, stronkvaren. — PI. 75, fig. 418. — Wortelstok lioutig,

kruipend. Bladeren 15—30 cM. hoog, eenmaal-geveerd, of diep-veerspletig ; veertjes

langwerpig, fijn-gekarteld. Spoordooshoopjes goudgeel, in twee rijen aan de onderzijde

der bovenste veertjes. %. Over geheel Europa verbreid ; in schaduwrijke bosschen,

op muren, rotsen en boomstronken. De spoordoosjes rijpen in den winter.

Phegopteris Fée. Beuhvami.

Phegópteris Drgópteris Fée. — Breed beukvaren, beukvaren, naaktvaren, eiken-

naaktvaren. — Fig. 358. — V\''ortelstok dun, kruipend.

Bladeren 15—30 cM. hoog, teer, drievoudig-samengesteld

;

de 3 veertjes op den langen steel bijna horizontaal uitge-

spreid ; de beide onderste naar beneden gebogen. Spoordoos-

hoopjes langs de randen, steeds gescheiden. %. Door bijna

geheel Europa; in schaduwrijke bosschen, m bergkloven en

tusschen rotsen. Vrij zeldzaam. Juni tot Augustus.

POLYSTICHUM Rotli. Niervaren.

Poly'stichum Filix nias Rth. — Mannetjesvaren, niervaren,

varenmanneke. adderruit, wormvaren. — PI. 75, fig. 419. —
60 tot 100 cM. hoog. Bladeren groot, in een wijde spiraal op

den korten, houtigen wortelstok zich verheffend. Omtrek

„ ^ ^ ,

van een blad elliptisch-langwerpig, met een lange einspits

;

Breed beukvaren. ,• i ^ , . \ -.

"^
.

^
veertjes lancetvormig, toegespitst, gedrongen; veertjes van

den derden graad met een breeden voet, langwerpig, stomp, gekarteld-getand ; steel en
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F,9. 413. Boomvaren. Fig. 419. Manneliesvaren. Fig. 420, Blaasvaren.
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H]iil met strooschubben bezet. Aaii de onderzijde der meeste bladereu ontwiklvelen zich

in den zomer de simonlonsjos in romle lioopjes, die door een niervormig vliesje bedekt

zijn. ÜJ. Over i^rlwr] l'.iiinpa verbreid; in bosschen, in krenpelhout en op steenige,

sciiaduwrijke plaatsen. Al-cmeen. De wortelstok wordt gebruikt tegen den lintworm.

Poly'stichum spmulósum D.C. — Doornig niervaren, stekelig niervaren, niervaren. —
Fig. 359. — Gelijkt op de vorige soort, doch is gewoonlijk

een weinig slanker en liciitgroen. De dubbelgeveerde bladeren

zijn bijna eirond, 30—60 cM. lang ; het onderste paar veertjes

even lang als, of een weinig korter dan de oveiige. Veertjes

van den derden graad scherp-stekelig-getand. Steel en spil

met strooschubben spaarzaam bezet. %. Over geheel Europa

verbi-eid : in vochtige schaduwrijke bosschen. Algemeen.

CvsTOPTERis Bernh. Blaasvaren.

Cystópteris frcyilis Bernh. — Blaasvaren, broos blaas-

varen. — PI. 75, iig. 420. Wortelstok kort, kruipend. De
weinige bladeren zijn slechts 10—30 cM. lang, lang-

werpig-lancetvormig, dubbel-geveerd; de laagste veertjes in

liet midden, 2—3 cM. lang. Veertjes van den derden graad

lancetvormig, diep-veerdeelig, met stompe, min of meer gekartelde lobben. Qj.. Over

geheel Europa verbreid ; in kloven, op schaduwrijke rotsen, op mm-en. Vrij zeldzaam.

Fig. 359. Doornig niervaren.

Atiiyriu.m Roti). Wijfjesvareii.

Athy'rium Filix féinina Rth. — W^ijfjesvaren, varenwijfke, streepvaren. — PI. 76,

fig. 421. — Gelijkt op het mannetjesvaren, doch is sierlijker ; de 60—100 cM. lange

bladeren teeder en fijner verdeeld, dubbel-geveerd, met lancetvormige, veerspletige

veertjes van den derden graad en spitse veerlobjes ; bladspil zonder schubben.

Spoordoosjes langwerpig, in twee rijen langs de middelnerf schuins afstaand, door

een vliesje bedekt, dat langs ééne der zijden vastzit. Qj..

Door geheel Europa ; in voclitige, schaduwrijke bosschen, aan

slootkanten en in bergkloven. Vrij algemeen.

AsPLENUM L. Streepvaren

.

AspJénium Ruta murdria L. — Steenruit, muurruit, milt-

kruid, streepvaren, venushaar, muiu'varen. — Fig. 360. —
3 tot 15 cM. hoog. De kleine bladeren staan dicht bij elkan-

der en zijn driehoekig-eivormig, geveerd, met een groenen
steel. Veertjes langwerpig-omgekeerd-eivormig. Spoordoos-

hoopjes kort-lijnvormig, later tot breede vlekken samen-
vloeiend. '3|. Geheel Europa, behalve het hooge Noorden

;

op muren, in rotsspleten. Algemeen.
Asplén'mm Trichómanes L. — Steenbreekvaren, streepvaren, wederdood, steenbreek,

vrouwenhaar. —PI. 76, fig. 423. — Sierlijk klein varen; bladeren slechts 4—15 cM.
hoog, in bundels, eenmaal-geveerd. Steel zwartbruin. Veertjes eirond. Spoordooshoopjes
in grooten getale aan de onderzijde van elk veertje, aanvankelijk gescheiden, later

Fig. 360. Steenruit.



tot roiule massa's samenvloeiend. --^J. Door geheel Eui'opa, behalve in het hooye
Noorden ; op ninren en i'otsen, op steenachtigen grond, in bosschen. Niet zeldzaam.

SCOLOPENDRIUW Sm. Hcrtsionij.

Scolopéndriiuti rul;/dre Lm, — Heilstong, tongvaren. ~ PI. 70, lig. 424. — 15 tot

50 cM. hoog. lïladen enkelvoudig, gaafranthg, aan den voet hartvormig met afge-

ronde ooi'en. Spooi'dooslioopjes aan beide zijden der middelneri' in evenwijdige

rijen. Oj. lAFidden- en Zuid-Jun'opa. in schaduwiijke, hooggelegen bosschen, op rotsen

en oude muren. Vrij zeldzaam.

Elechnum L. DiibheUoof.

Bhchnum Sijiauit With. — Dnbbelloof. — i'1. 7(1, (ig. i>25 en Fig. o( il. — Bladeren

langwerpig-lancetvormig , diep-veerspletig , van tweeërlei

vorm ; de buitenste, onvruchtbare, 15—30 cM. lang, met
breede, dicht bij elkander staande, de binnenste, vrucht-

bare en iets langere, met smal-lijnvormige, ver uit elkan-

der staande slippen, die aan hare onderzijde geheel door

de twee lijnvormige spoordooshoopjes zijn ingenomen. %.
Door bijna geheel Europa ; in vochtige, schaduwrijke bosschen.

Vlij algemeen.

Pteris L. Adelaarsvaroi.

Pferis aquiUna L, — Adelaarsvaren, akkeikiuid, vanen,

randvaren. — PI. 70, lig. 420. — (irool. rcchlnvoreind-staand,

stijf varen ; de drievoudiggeveerde lihnlcivn staan steeds uit

elkander, en vormen nooit, zooals bij andere vaiens, bundels

of spiralen. Bladeren gewoonlijk 00—lOÜ cM., soms zelfs

2—3 M. hoog. Veeren van den tweeden graad paarsgewijs,

ver uit elkander ; het onderste paar het grootst, de andere voortdurend afnemend,
zoodat het geheele blad een breed-driehoekigen omtrek heeft. Spoordooshoopjes in

een onafgebroken rij langs den rand der bovenste veertjes. Elk jaar komt slechts

één blad uit den onder den grond voortkruipenden wortelstok te voorschijn. Als

men den dikken, in den grond verborgen, zwarten bladsteel doorsnijdt, krijgt men
eene üguur te zien, waarin de dubbele adelaar schijnt nagebootst %. Over het

grootste deel van Europa verbreid. In bosschen en op heiden.

361. Dubbelloof.

2. Onderafdeeling^ : Bryophyta, Muscineae of Mossen.

De geslachtelijke generatie is een bebladerd plantje; de ongeslachtelijke meestal
een gesteeld urntje. De laatste blijft op de geslaclitelijke generatie staan, en
parasiteert er op. Men noemt haar verkeerdelijk de «vrucht."



Fig. 421. Wijfjesvaren. Fig. 422. Addertong. Fig. 423. Steenbreekvaren.

Fig. 424. Hertstong. Fig. 425. Dubbelloof. Fig. 426. Adelaarsvaren.
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A. Klasse : Musci of Bladraossen.

Kleine iilanties, met ongesteelde bladeren en een dikwijls zeer korten stengel,

zondei' ware wortels. Het opnemen van voedsel geschiedt door wortelharen. De

ongeslachtelijke generatie of «vrucht" omsluit in het midden een zuiltje, en springt

met een deksel open, waaroverheen soms nog een «huikje" wordt waargenomen.

De f'vruclit" bevat de sporen, waaruit eerst een draadwier-vormig vertakte «voor-

kiem" zich ontwikkelt (niet te vergelijken met de voorkiem van een varen, want

deze is de geslachtelijke generatie), terwijl uit een harer knoppen het mosplantje of

de geslachtelijke generatie (het plantje is dus vergelijkbaar met de voorkiem dei'

varens) voor den dag komt. Dit plantje brengt aan het einde des stengels de man-
nelijke (antheridiën) en vrouwelijke geslachtsorganen (archegoniën) voort. Uit de in

het archegonium acliterblijvende, bevi'uchte eicel ontwikkelt zich de ongeslachtelijke

generatie of «vrucht". De mossen zijn een- of tweehuizig. Zij groeien meestal in

zoden op vochtige, schaduwrijke, doch ook wel op droge plaatsen, en vormen dikwijls

uitgestrekte tapijten op beschaduwden grond, voornamelijk in naaldbosschen. Door

hare eigenschap veel water tot zich te trekken, zijn zij voor den boschgrond en

voor de vorming van bronnen van beteekenis.

POLYTRICHUM L. Vrouwenhaar.

Pohj'trichum juniperinum Hedw. — Jeneverbladig vrouwenhaar. — PI. 77, fig. 427. —
Vormt, evenals de meeste bladmossen, zoden, zoodat talrijke tot 15 cM. hooge stengels

dicht bij elkander staan. De twee links staande stengels in de figuur zijn mannelijke

plantjes, met een fraaie, roode ster van blaadjes aan het eind, de 3 rechts staande

vrouwelijke planten, waarop de ongeslachtelijke generatie («vrucht") reeds te zien is.

Deze draagt een kort gesnaveld dekseltje, en daaroverheen een «muts" of «huikje".

Het deksel springt ten laatste weg, terwijl het urnvormige deel der «vrucht" dat de

stoffijne, geelgroene sporen bevat, achterblijft. Op bosch- en moerasgrond; tamelijk

gemeen; geheele plekken met een dik tapijt bedekkend.

Hypnum Dill. Dehnos.

Hypnum (Hylocómium) splendens Hedw. — Glanzend dekmos. —• PI. 77, fig. 429. —
Een der gewoonste mossen in onze bosschen, met rijkvertakte, dicht bebladerde

stengels. De dckniossen, waarvan in Europa meer dan 100 soorten leven, vormen
het liiintdl.csfaiiddrcl der mostapijten onzer naaldbosschen.

Hylncüiiiiiuji t)'i'qiatrtüii Schimp. — Het driezijdig boschmos wordt om zijn veer-

kracht dikwijls als pakmateriaal en voor decoratie gebruikt.

Sphagnum Ehrh. Veer7nos.

Sphagnum squarrósum Pers. —
• Ruw veenmos. — PI. 77, fig. 428. — Met lange,

slanke takken. Blaadjes toegespitst, aan den top een weinig teruggebogen. Bloeit

vroeg in het voorjaar. De bolvormige «vruchten" verschijnen in Juni en Juli. Op
vochtige en moerassige plaatsen in bosschen. — De veenmossen, waarvan ongeveer

20 soorten over de geheele Aarde verbreid zijn, vormen hooge, sponzige, veerkrach-

tige kussens; zij zijn bleekgroen, soms roodachtig getint; zij dragen veel bij tot de

turfvorming, daar de lange stengels aan liun voet vei'gaan, terwijl zij in de lioogte

steeds blijven voortgroeien.



B. Klasse: Hepaticae of Levermossen.

De geslachtelijke generatie is nf gelieel Madaclitig en vleezig, ül' doet zich voor

als een stengeltje met vlakke dunne blaadjes. Zij groeit op vochtige aarde, op
boomstammen en in rotsspleten. De voortplanting geschiedt nagenoeg op dezelfde

wijze als hij de bladmossen.

MAi?f:nA\TiA Raddi. Lem-hriiid.

M<(irlidiiti<i j)olifi)iur/>l/i(. L. — Tweevormig leverkruid. — Fig. 302. en 3(33. —
Vleezige, bladachtige plantjes, met een bochtig gelobden

land In den zomer verhefTen zich daaruit regenscherm-

voimige organen, die of man-
nelijk, óf vrouwelijk zijn, en

\\aai\an gene aan hunne boven-

zijde antheridiën of mannelijke

oigcuien voortbrengen, terwijl

deze aan hunne onderzijde aan

de aichegoniën tot verblijf strek-

en De ongeslachtelijke gene-

latie of «vrucht" heeft zulk een

koiten steel, dat zij niet uit de

schermpjes te voorschijn komt,

en dus voor het bloote oog onzichtbaar blijft. Algemeen bij bronnen en langs beken

ook op voclitige rotsen, vochtige weilanden, ja zelfs in stadstuinen.

Fi^ W2 l«i(\(irmij Itvukiii

Vrou\Neli)k plantie met Anhe
goniuiiidiasers

IMS 30!
Mannelijk plantip met anthe-

ridiHmdragers

III. Hoofdafcleeling: Thallophyta, Loof- of Celplanten.

Planten, die enkel uit draden, of bladaclitige deelen, bestaan, en zelden onderdeelen

ter aanschouwing brengen, die aan woitcls. sfi'iigvis en bladeren doen denken. Deze
onderdeelen mogen echter niet met de gcliiknaniigc der hoogere planten vergeleken

worden. Al deze deelen zijn uit bijna, gelijkvormige cellen opgebouwd.

I. Onderafdeeling : Eumycetes, Fangi, Zwammen.

De planten, die in het dagelijkscli leven schimmels, zwammen, of paddestoelen
genoemd worden, bestaan in hoofdzaak uit twee deelen, nl. 1) uit de in de aarde,

in boomstammen, bladeren, graan, vruchten, brood, leder, allerlei eetwaren, ja zelfs

in dieren woekerende, doorgaans kleurlooze draden : de eigelijke plant (mycelium) en

2) de boven den grond ontspruitende spoordragers, die een zeer verschillend uiterlijk

hebben (wij herinneren slechts aan de paddestoelen, de boom- en schuttingzwammen,
de stuifzwammen, en de op leder en eetwaren opschietende, wel bekende, lichtgroene,

blauwgroene, of zwarte, Ouweelachtige «schimmels").

De schimmels planten zich ten deele voort door woekering van de verborgen



Fig. 427. Jeneverbladig vrouwehaar. Fig. 428. Ruw veenmos. Fig. 429. Glanzend

dekmos. Fig. 430. Blaaswier. Fig. 431. lersch mos. Fig. 432. Gevingerd suiker-

wier. Fig. 433. Slawier.
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moedervlokken (liet mycelium), deels door middel van mikroskopiscli kleine sporen,

die in de zg. vruchtlichanien gevormd worden. Zwammen hebben geen bladgroen

(chlorophyl), en voeden zicli dus slechts met organische stoffen: doode, of levende

plantendeelen en doode, of levende dieren. De meesten ontwikkelen zich zeer snel;

daarentegen zijn zij zeer vergankelijlc, en sterven hunne dealen spoedig af

Wij moeten onze beschrijvingen en afbeeldingen beperken tot de voornaamste

«paddestoelen", die deels eetbaar en voedend, deels giftig, en daarom onze belang-

stelling waard zijn. Tot de Zwammen behooren echter bovendien talrijke, meestal

mikroskopische, op planten parasiteerende soorten, zooals de korenroest, de meeldauw,

het nioederkoorn, de zwammen, die de aardappel- en de druivenziekte veroorzaken,

de gist, de «schimmels", enz.

Familie Agaricaceae. Plaatzwammen.

Spoordrager (vruciitlichaam) lioed- of scherinvormig, aan de onderzijde met straal-

vormig uitgespreide platen (lamellen).

Agitrims (Psallióta) campéstris L. — Champignon. — PI. 79, (ig. 445. — De tot

10 cM. hooge steel draagt in de hoogte een vliezigen, witten ring. De hoed is eerst

bolrond, later vlakker, wit, of geelachtig, droog, zijdeglanzend. Lamellen eerst roze,

later dof-roze, eindelijk bruinzwart. Het vleesch smaakt naar noten, en is specerij-

achtig en geurig ; ook rauw is het genietbaar. In den zomer en in den herfst

algemeen in bosschen, op grasgrond, akkers, weilanden, vooral op plaatsen, waar

paardemest gevallen is. De champignon geldt als de smakelijkste paddestoel en

wordt daarom op bedden van paardemest gekweekt, en in het groot in den handel

gebracht. Bij het verzamelen van deze soort in de vrije natuur, moet men er op

bedacht zijn, dat zij in hare jeugd gemakkelijk met de giftige knollenplaatzwam

(Agdricus (Amamta) phalloides Fr.) verward kan worden, die echter steeds witte, dus

geen roze lamellen heeft, en den aangenamen geur van de champignon mist. *)

Acjancus (Amamta) muscdrkcs L. — Vliegenzwam. — PI. 79, fig. 440. — De witte,

8—10 cM. hooge steel is inwendig vlokkig, later hol, aan den voet knoUig verdikt

en van een witachtigen, vergankelijken ring voorzien. De eerst bolvormige, later vlak

uitgebreide hoed is prachtig scharlakenrood, of oranje, met witte, later afvallende

wratten. Lamellen wit. Reuk- en smakeloos, zeer vergiftig. In den herfst en in den

zomer in bosschen algemeen. Met melk overgoten, dient hij tot het dooden van

vliegen. — De evenzoo gevormde, niet giftige, maar als voedsel geroemde Agdricus

(Amanita) caesdreus Scop. — de keizerzwam, — onderscheidt zich door de gele Ideur

van den steel, den ring en de lamellen ; zij is in Zuid-Europa en Oostenrijk inheemsch,

in Zuid-Duitschland zeer zeldzaam.

Agdricus (Laddrius) deliciósus. — Smakelijke melkzwam. PI. 79, fig. 447. — Hoed

vlak en ingedrukt, oranje, of grijsgroen, met concentrische, groenachtige ringen.

Lamellen dikwijls gevorkt, saffraangeel, eenigszins afloopend ; de saffraangele steel

*) Bij het verzamelen van paddestoelen voor den maaltijd moet men zeer voorzichtig zijn om verwis-

selingen met giftige of verdachte soorten te vermijden. Wie geen grondige kennis van de inlandsche soorten

bezit, bepale zich tot het inzamelen van een klein aantal der meest voorkomende, licht kenbare

zooals : de steenzvram, de hanekani, de champignon, de melkzwam, de knotszwam. Men plukke slechts

jonge, vaste, nog niet door insektenlarven („wormen") bewoonde exemplaren. De gewone wijze van

toebereiden der paddestoelen bestaat hierin, dat men in stukken snijdt, met koud water afspoelt, en met

zout, boter, peterselie en een weinig peper .stooft. Fijnere wijzen van toebereiden heelt Dr. J. KöU

beschreven in zijn practisch werkje: „Unsere essbaren Pilze" (Tübingen, Lauppsche Buchhandlung).
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wordt spoedig hol. Melksap donker saffrannrieel ; op beschadigde plaatsen wordt de

srnakkelijke melkzwam groen. Van Juni tot Üctober dikwijls in bosschen, op lichte,

mosdi'agende plaatsen en op luet gras begroeide boschpaden. .Jonge exemplaren,

waarvan de hoed (nigeveei- T) cM. breed is, gelden als de beste, en zijn aan hun

salï'raangeel melksap licht lieikmbaar ; men vermijde echter verwissehng met den

Agdficus (Lactürius) tonninósus Fr.), — de giftige melkzwam, — die door een wit-

wolligen rand, witachtige lamellen, en voornamelijk iloor liet iritfc, scherpe melksap

zeer opvallend onderscheiden is.

Atnh-icus (ArmUhhia) jucllnis Vall. — Honigzwam. — PI. 79, lig. i48. — Hoed

tot 25 cM. breed, tamelijk vlak, in het midden bultig, aan den rand gestreept, lionig-

geel tot geelbruin, met donkerder schubjes bedekt. Steel vleezig, taai, vezelig-schubbig,

dikwijls gekromd, naar beneden een weinig dikker, met een vliezigen, witachtigen

ring. Lamellen wit-, later bruinachtig. Groeit in de herfstmaanden, in zoden aan rot-

tende stammen en wortels. — Eetbaar ; wordt vooral in Oostenrijk als spijs gebruikt.

CantharéUus cibdrius Fries. — Hanekam. — PI. 79, fig, 449. — Dooiergeel. Hoed
onregelmatig-bochtig, met benedenwaarts gebogen rand, eindelijk treclitervormig.

Lamellen langs den steel afloopend, vertakt. De naar viooltjes of abrikozen riekende

hanekam is een der meest bekende en gewone, eetbare zwammen; van den zomer

tot den herfst in de meeste bosschen, vooral in loofbosschen algemeen.

Familie Polyporaceae. Pijp- of Buiszwammen.

Bij de hiertoe behoorende Buiszwammen draagt de onderzijde des hoeds dicht

opeengedrongen pijpjes of buisjes, die elkander en het hoedvleesch gemakkelijk los-

laten, terwijl bij de zijdelings tegen boomstammen aangroeiende Gaatjeszivammen de

buisjes onderling en met den hoed innig vergroeid zijn, zoodat zij niet gemakkelijk

van elkander verwijderd kunnen worden. In deze buisjes worden de sporen gevormd.

Boléttis edülis Buil. — Steenzwam. — PI. 80, lig. 453. — De vooral in den beginne

knolvormige, later dikwijls vuistdikke steel is bleekbruin, en doet aan zijn bovenste

derde gedeelte een fijn, wit, eenigszins verheven netwerk zien. Hoed groot, soms
wel 35 cM. breed, zeer dikwijls onregelmatig, geel- tot donker-roodbruin. Buisjes

wit, later geelachtig, eindelijk geelgroen. Vleesch wit, vast, bij het doorsnijden niet

blauw wordend. Smaakt naar noten. In bosschen, vooral onder eiken, algemeen. Ver-

schijnt dikwijls reeds in het voorjaar en in den zomer, in groeten getale echter eerst

van Augustus tot October. Na de champignon de mee.st gezochte eetbare paddestoel.

BoUtus scaber Fr. — Berkenzwam. — Gelijkt aanvankelijk veel op de steenzwam,
doch is daarvan later gemakkelijk te onderscheiden door den hoogen, slanken, witten,

door zwartachtige schubben oneffen en als met roet besmeerden steel. De gewelfde

hoed is bovenop lederbruin tot fraai bruinrood; de buisjes zijn wit, later bleekgrijs.

Het witte vleesch wordt bij het doorsnijden spoedig zwartachtig. Des zomers en in

den herfst in bosschen gemeen ; meestal onder berken. Is als eetbare paddestoel

gezocht.

Bolétiis lüridus Schaeff — Heksenzwam. — PI. 80, fig, 454. — Hoed bovenop
leder- of donker-roodbruin. Buisjes geel tot groenachtig, aan de openingen bruinrood.

Steel rolrond of knollig, goudgeel tot bloedrood, aanvankelijk buikig, met een rood

netwerk geteekend. Vleesch licht- tot donkergeel, bij het doorsnijden spoedig met
blauw overtogen. Des zomers en in den herfst in loof- en naaldbosscheh. Giftig,

minstens verdacht.



Fig. 434. Scharlaken bekermos. Fig. 435. Rendiermos. Fig. 436. Gewoon baard-

mos. Fig. 437. IJslandsch mos. Fig. 438. Geaderd lapmos. Fig. 439. Spikkel-

mos. Fig. 440. Longmos. Fig. 441. Muurschildmos. Fig. 442. Zwavelgroen

schildmos. Fig. 443. Gespikkelde Buëllia. Fig. 444. Schriftmos,
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Poll/'pont^ foinentariHs Fi'. — Tomlerzwam, viiurzwam. — Hoed halfcirkelvorraig,

steelloos, zijdelings tegen den een ot' anderen stam gezeten, tot 30 cM. breed, droog,

houtig, inwendig weeker. naar onder en naar buiten jaarlijks ringvormig in dikte

toenemend, uitwendig aschgrauw, inwendig roestkleurig. Tegen loofstammen ; vooral

tegen beuken. Levert, met alkaliën in heet water behandeld, en dan met stampers

geklopt, het bekende «zwam", hetwelk voor tonders, voor het maken van vuur, en

als bloedstillend middel gebruikt wordt.

MeriiUus déstruens Pers. (Idcrymans Sehum.) — Huiszwam. —• Deze, den Buiszwamnien

naverwante zwam, vormt op dood hout een dikwijls verscheidene voeten urnnlc, spdiizig-

vleezige, okergele, of roestkleurige vlek, die aan den onderkant vezelig-lluwiillKiii-, aan

den rand gezwollen, witviltig is, en zich door eene eigenaardige, dulïe schininiellucht

kenmerkt. Bij gebrek aan ventilatie, groeit de zwam snel, vernielt het houtwerk der

gebouwen, en veroorzaakt daardoor groote schade; voortdurende ventilatie en, nog

beter, liet gebruik van gekyaniseerd hout, zijn middelen om de zwam te bestrijden.

Familie Hydnaceae. Stekelzwammen.

De onderzijde van den hoed is met vooruitspringende punten, stekels, tanden, of

wratten bezet.

Hijdnum repdnduin L. — Golvende stekelzwam. — PI. 79, fig. 450. — Hoed vlak, of

onregelmatig, bochtig-gebogen, scherp van rand, licht-ledergeel, of vleeschkleurig,

vettig, broos. Onderzijde met bleekgele, of licht-vleeschkleurige, broze, in lengte ver-

scliillende stekels bezet. Steel meestal eenigszins zijdelings geplaatst, geelwit, aan zijn

voet dikwijls verdikt. In den zomer en in den herfst, vooral in naaldbosschen. Eetbaar.

Hydnum imhrkdtum L. — Schubbige stekelzwam. — Hoed vlak, later eenigszins inge-

drukt, donkerbruin, met bruinzwarte, wollige schubben, en een scherpen, neergebogen

rand. Stekels bruinwit, dicht op elkander, langs den steel afloopend. Vleesch vuilwit,

vast, aangenaam van smaak. Des zomers en in den herfst in naaldbosschen, niet

overal algemeen. Eetbaar.

Familie Clavariaceae. Knotszwammen.

Spoordrager (vruchtlichaam) vleezig, of taai, knotsvormig, enkelvoudig, of koraal-

achtig-vertakt. De sporen ontwikkelen zich over de geheele oppervlakte van het

bovenste deel der zwam.

Clavdria flava Pers. — Gele knotszwam. — PI. 79, fig. 451. — Spoordrager

koraalachtig-vertakt, rechtovereind, met vele, dicht op elkander gezeten takken, broos,

geel tot roodgeel, met een vleezigen steel. Vleesch wit, teer; rauw flauw-bitter,

gestoofd aangenaam van smaak. Overal, in loof- en naaldbosschen, algemeen. Eetbaar.

Clavdria Botry'tis Pers. — Roode knotszwam. — PI. 79, fig. 452. — Spoordrager

bloemkoolachtig, met een verdikten steel en korte gedrongen takken. Steel wit, rijk,

maar kort vertakt, met stompe, bloemkoolachtige, roze einden. Overal in lichte

bosschen, in den nazomer en in den herfst, algemeen. Eetbaar.

Familie Lycoperdaceae. Stuifzwammen, Bovisten.

Spoordrager (vruclitlichaam) bol- of eivormig, door een leerachtige huid omgeven,

en met groenbruine sporen gevuld, die, in rijpen staat, uit eene openmg aan den
top van het «vruchtlichaam" naar buiten komen.
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Li/coj)i'rdou gemmdtidii. liatscli. — Pareldragende stuifzwaiii. — PI. 80, iig. 455. —
Spoordrager meestal gesteeld, eerst wit, later geelachtig, met stekelwratten en korrels

bezet, aan den top min of meer ingedrukt, en ten laatste door eene kleine opening

zieli Aan de groenbruine sporen ontlastend. In bosschen algemeen. Deze stuifzwam

is, evenals andere, verwante soorten (de reuzenstuifzwam, de hazenstuifzwam, de

eierzwam, enz.), in den beginne, zoolang liet inwendig gelegen weefsel nog liard en

wit is, eetbaar. De vroeger verbreide meening, dat het spoorstof der bovisten voor

het menschelijk oog gevaarlijke eigenscli;i|ipen liezit, is gebleken ongegrond te zijn.

Familie Helvellaceae.

Spoordrager zeer verschillend van vorm : scliijf-. beker-, scliotel-, mutsvormig ; bij

de morieljes tamelijk groot en vleezig, bij de aan soorten zeer rijke Dekeizwammen
meestal klein, of zelfs slechts onder den mikroskoop duidelijk herkenbaar.

Morchélla esculénia Pers. — Morielje. — PI. 80, (ig. 45(3. — De hoed is met zijn

rand aan den steel vastgegroeid, bleek-geel- tot donkerbruin, rond-eivormig tot

kegelvormig, netvormig geribd, met diep uitgeliolde mazen. In April en Mei; voor-

namelijk in bosschen met zandgrond. Als spijs gezocht ; zij wordt daarom veel ge-

droogd verkocht.

Helvélla esculénta Pers. — Plooizwam. — PI. 80, fig. 457. — De hoed heeft allerlei

vormen, met opgeblazen plooien, en is wasachtig, bioos en aan den rand met den

witachtigen, kantigen, later hollen steel vergroeid. In April en Mei, vooral in zandige

naaldbosschen, op weilanden en langs wegen. — Gekookt, is de plooizwam eetbaar

en goed van smaak. Oude exemplaren zijn verdacht ; slechts jonge behooren te worden
ingezameld.

Familie Eutuberaceae. Truffels.

Onderaai'dsche, knolvormige, met wratten bezette zwammen, waarvan de eigenlijke

plant (het mycelium) in gemeenschap met de wortelvezols van onderscheidene boomen
leeft (symbiose), voornamelijk met die van beuken.

Tuber melanósporum Vittad. — Zwarte truffel. — PI. 80, fig. 458. — Zij vormt
noot- tot vuistgroote, veelhoekige, wrattige, zwarte knollen, die inwendig zwarturijs

zijn, met witte aderen gemarmerd. Zuid-Frankrijk en Italië, en hier en (l;i;ir langs

den Rijn. — De truffels waren reeds in de oudheid om haren aromatischcn smaak
gezocht, en werden ook toen reeds in spijzen gemengd om ze te kruiden. Zij vormen
ook nu nog — en vooral in Zuid-Frankrijk — een voornaam handelsartikel. De
truffels worden met daarop afgericlite varkens, «truifelhonden", in de bosschen

gezocht en uitgegraven.

Familie Terfeziaceae

Choiromy'ces maeandrifónnis Vittad. — Witte truffel. — PI. 80, fig. 459. — Vormt
onderaardsche, aardappelachtige, tot vuistgroote, onregelmatige laiollen, die glad, bleek-

bruin, en van binnen wit zijn, met geelachtige, sterk gewonden aderen. In bossclien

onder beuken, eilcen en kastanjes, voornamelijk in Rusland, Bohemen, Opper-Italië,

Engeland en Duitschland, verspreid. — Eetbaar en zeer goed van smaak.



Fig. 445. Champignon. Fig. 446. Vliegezwam. Fig. 447. Smakelijke melkzwam.

Fig. 448. Honigzwam. Fig. 449. Hanekam. Fig. 450. Golvende stekelzwam.

Fig. 451. Gele knotszwam. Fig. 452. Roode knotszwam.
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2. Ondcrafdeeling : Euphyceae, Algae, of Wieren.

BladgroenlioiK lende waterplanten, deels één-, deels meercellig; in het laatste geval

liggen de cellen of alle achter elkandei', een draad of haar vormend van één cel

dikte ; of naast elkander tot een vlak van één cel dikte vereenigd ; of in eene

dnbbele laag onder elkander ; uf in drie verschillende richtingen nevens elkander,

tot veelcellige lichamen vereenigd. Voortplanting uf ongeslachtelijk, d. i. door deeling,

loslating, of door vormig van sporen, uf geslachtelijk, d. i. door vereeniging van

mannelijke en vrouwelijke cellen.

Chara ffdrjiUs Desv. — Broos kranswier. — Fig. 304. — Stengel draadvormig,

20—30 cM. lang, geleed, met kranswijs geplaatste takken ; om
de onderste takken met talrijke wortelharen bezet. Aan de takken

vindt men vele oranje tot rood gekleurde bolletjes (de mannelijke

organen) en donkergroen gekleurde eitjes (vrouwelijke organen).

Groeit, dicht opeen gepakt, op den bodem van stil staande

wateren.

Fuciis vesiadósus L. — Blaaswier. — PI. 77, lig. 430. — Olijf-

groen, herhaaldelijk vorkswijs vertakt, bladachtig zeewier, dat in

ondiep water dikwijls meterbreede vlakten vult, en door eene

hechtschijf aan den grond vastzit. De takken dragen aan beide

zijden der middelnerf talrijke eivormige luchtblazen. Algemeen

aan alle kusten der Noord- en Oostzee. Het blaaswier wordt

dikwijls door de zee op het strand geworpen, op toegankelijke

plaatsen ook met den sikkel weggemaaid, en als mest op akkers

uitgespreid. Gebrand, levert het wierasch, waaruit men het

jodium afzondert. Fig. 364. Broos

Chondrus crispus Lyngb. — lersch mos. — PI. 77, fig. 431. —
Fraai roze tot violet, in kroesige slippen verdeeld, 10—25 cM. lang, min of meer
kraakbeenig, aan de oppervlakte teer en doorschijnend. Tn de Europeesche zeeën

algemeen, met steenen of den grond verbonden, vormt in kokend water eene gelei,

welke, bijv. in Ierland, als voedsel dient, en ook geneeskundig aangewend wordt.

Lamindria digitdta Lamour. — Vingerdragend suikerwier. — PI. 77, fig. 432. —
Meestal 50—120 cM., soms zelfs 5 M. lang. Steel rond, tot 75 cM. lang, en tot

25 ml\I. dik. De z.g. wortel is vertakt ; de bladeren vingervormig ingesneden, olijf-

groen. In den Noord-Atlantischen Oceaan ; in de Noordzee algemeen. Wordt, even als

het blaaswier, gedroogd en verbrand ; de asch ervan dient tot bereiding van wier-

soda (kelp), waaruit weder jodium gewonnen wordt.

TJlva Lactika L. — Slawier, zeesla. — PI. 77, fig. 433. — Deze wiersoort bestaat

geheel uit zeer dunne, vliezige platen van twee cellen dik. Golvend, gedeeld en

herhaaldelijk gespleten, 10—20 cM. lang, licht- tot olijfgroen. In de Europeesche

zeeën algemeen; wordt door de kustbewoners, vooral in Groot-Britannië, gegeten.

(Lichenes, Korstmossen.)

De Korstmossen vormen geen natuurlijke plantengroep, want elk korstmos, hoe

klein ook, bestaat uit twee verschillende individuen : een draadzwam en een wier.

Deze twee vormen te zamen eene innige verbinding, eene symbiose.

Korstmossen zijn overblijvende, meestal vlak uitgespreide lichamen, van een witte,

grijsgroene, geelgroene, of zwartbruine kleur, die in drogen toestand hard en broos,
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(locli in voclitigeu toestand buigzaam en taai zijn. Zij groeien aan steenen, op

boomstammen of takken, en op dorre gronden, soms ook op vocbtige aarde. De
meestal loof- of kor.staciitige lichamen (het thallm) dragen in schotel- of schijf-

vormige onderdeejcii (de itjintliecim) buisjes met sporen, meestal ten getale van 8.

De korstmossen zijn (jver de geheele Aarde verbreid en tieren zelfs in het hooge

noorden en in hooggcbei-gten, op plaatsen waar alle andere planten ontbreken. —
Eenige soorten zijn voor de menscheüjke huisliouding van beteekenis.

Cladónia coccifem Fik. —• Scharlaken bekermos. — PI. 78, fig. 434. — Uit liet

loofachtig grijsgroen tliallus verheffen zich bekervormige zuiltjes, die aan haar rand

scliarlakenroode apotlieciën dragen. — Europa, wijd verbreid, in zandige bosschen

en op heiden gemeen.

Chiili'inia rant/ifen'iia lloriin. — Rendiermos. — PI. 78, lig. i35. — Witgrijs, veel-

takkig, heesterachtig, met kleine, knopvormige, bruine apotheciën. Kosmopoliet. —
Zij vormt in het hooge noorden van het noordelijk halfrond het voornaamste voedsel

der rendieren.

Usnea harbdta Fr. — Gewoon baardmos. — PI. 78, ilg. 436. — Groenachtig

witgrijs ; thallus draadvormig, onregelmatig vertakt, met haarvormige eindtakjes.

Apotheciën vlak, schildvormig, met een gewimperden rand. Aan stammen en takken

van oude naaldboomen, lange afhangende baarden vormend. Europa, algemeen.

Cetrdria isldndica Ach. — IJslandsch mos. — PI. 78, fig. 437. — Thallus rechtover-

eind, tot 10 cM. hoog, bandaclitig, gelobd en gootvormig gebogen, glanzend-bruin

;

de ovale apotheciën staan aan den rand. Komt niet alleen op IJsland voor, maar is

een ook in het overige Europa wijd verbreid korstmos, dat op droge heiden, in de

vlakte zoowel als op liooggebergten te vinden is. Om zijn rijk gehalte aan korstmos-

zetmeel (lichenin), wordt liet verzameld, en is in de apotheken te koop. De door

koken uit dit mos gewonnen gelei geldt als voedend, versterkend en slijmoplossend,

en wordt daarom tloor geneeskundigen tegen long- en luchtpijpkwalen voorgeschreven.

In het noorden wordt het als veevoeder gebruikt.

Pelthjera venósa L. Geiiderd lapmos. — PI. 78, fig. 438. — Kleine, vlak uitgebreide

korstmossen, van boven grijsgroen, van onder witachtig, met donker gekleurde aderen.

Apotheciën aan het einde der lobvormige verbreedingen. Het groeit op den grond
en op steenen, op vochtige schaduwrijke plaatsen in de vlakte en in het gebergte.

Sticthia sylvdtka Nyl. — Spikkelmos. — PI. 78, fig. 439. — Thallus tamelijk groot,

loofvormig uitgebreid, gelobd, van "boven donkei-groen, van onder viltig-wolliij:. met
uitgeholde, witte punten bestrooid. Droog is het reukeloos, doch vo(lili,L! sliniKcnil.

Op rotsen, op den grond, op boomstronken, in heuvelland en in houggebeigten.

Geheel Europa.

Sticta piilmomu-ia Holfm. — Longmos. — PI. 78, fig. 440. — Groote, lederachtige,

bochtig-gelobde, van boven groene, van onder bleek-roestkleurige korstmossen, met
witachtige, bekerachtig verdiepte vlekken. Apotheciën roodbruin, aan den rand van
het loofachtig thallus. Door geheel Europa, in hooggelegen bosschen, aan oude
beuken en eiken, algemeen. Was vroeger onder den naam van longmos als genees-
middel tegen longziekten in gebruik.

ParméUa parieüna L. — Muurschildmos. — PI. 78, fig. 441. — Thallus rozet-

vormig uitgebreid, dalcpanachtig gelobd, van boven zwavel- tot oranjegeel, van onder
bleeker. De bovenzijde draagt bijna altijd schotelvormige apotheciën. Op boomstam-
men, schuttingen en steenen, over het grootst gedeelte der Aarde, behalve in de
zeer koude gordels, verbreid: zeer'aloremeen.



Fig. 453. Steenzwam. Fig. 454. Heksezwam. Fig. 455. Pareldragende stuifzwam.

Fig. 456. Morielje. Fig- 457. Plooizwam. Fig. 458. Zwarte truffel. Fig. 459. Witte

truffel.
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Parmêlia caperdta D.C. Zwavelgroen schildmos. — PI. 78, fig. 442. — Thallus wijd

uitgebreid, golvend gevouwen, met los over elkander gelegen lobben, van onder zwart-

achtig. Apotlieciën weinig in getal, roodbruin, met een gekartelden rand. Aansteenen

en boomstammen, over liet grootst gedeelte der Aarde verbreid. Zeer algemeen.

BuélUa punddta Fik. — Gespikkelde Buëllia. — PI. 78, fig. 443. — Thallus zeer

dun, witgrijs, met talrijke zwartachtige apotheciën. Europa, zoowel in de vlakte als

in het gebergte. Algemeen aan boomstammen in bosschen.

Graphis scripta Ach. - Schriftraos. — PI. 78, fig. Wt. — Thallus vliezig, witgrijs,

met streepvormige, meestal vertakte, zwarte, hieroglyphenachtige apotheciën. Aan

gladde schors van levende hoornen, vooral beuken ; algemeen.

3. Onderafdeeling : Schizophyta, SpUjtplanten

Meestal zeer kleine, eencellige, nooit zuiver chlorophylgroen, doch overigens op

allerlei wijzen gekleurde plantjes, die zich slechts ongeslachtelijk (hoofdzakelijk door

deeling, spUjüng) vermeerderen, en hetzij afzonderlijk voortleven, of, met elkander

verbonden, draad-, of schijf-, of klompvormige koloniën vormen. — Hiertoe behooren

in de eerste plaats eene groote hoeveelheid lagere organismen, die men in de zee,

in brak-, of zoet water, en op vochtige plaatsen, dus ook op vochtige muren, boom-

stammen, glasruiten van plantenkassen, enz. aantreft. —• In de tweede plaats de Bac-

teriën of Bacillen, waarvan wij slechts noemen : de bacteriën in boosaardige zweren

en in etter ; de zuremelkbacteriën ; de pokkenbacterie ; de teringbacterie ; de maag-

kankerbacterie ; de azijnbacterie ; de miltvuurbacterie ; de leprabacterie ; de influenza-

bacterie ; de diphtheriebacterie ; de rottingsbacterie ; de roode bacterie (op zuur

brood en zure aardappelen bloedroode vlekken vormend) ; de stikstof bacterie (die in

de wortels van vlinderbloemige gewassen met deze in symbiose leeft, zich aldaar

sterk vermeerdert, stikstof verzamelt, en daardoor den bodem stikstofrijk en dus

geschikt maakt om er allerlei planten op te telen ; daarom beplant men tegenwoordig

dorre gronden eerst met lupinen) ; de typhusbacterie ; de mondbacteriën (die altijd

in onzen mond te vinden zijn ; meestal onschadelijk) ; de komma- of cholera-bacterie,

en honderd andere

!

IV. Hoofdafdeeling^: Myxomycetes, Slijmplanten.

Chlorophylvrije organismen, die uit eiwit (protoplasma) bestaan. De voortplanting

is hier ongeslachtelijk, en komt tot stand door sporen, die vrij, of in gesloten doosjes

ontstaan. Uit de kiemende spoor komen zwermsporen te voorschijn (sporen, die zich

door middel van een of meer trilharen vrij bewegen), of kleine protoplasmaklompjes,

die zich eveneens vrij bewegen, en tot grootere protoplasma-massa's ineenvloeien.

Tot de Slijmplanten behooren die, welke de «knolvoeten" der koolplanten veroor-

zaken ; die, welke in de bruingele «etter" van boomen te vinden zijn, en de «run-

bloesem", die men in bosschen op mos en op boomstronken vindt, doch ook in

warme kassen op run en tegen de bloempotten kan zien voortkruipen.
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(Dr door cm * voorafyec/nne namen zijn de iretenscluippelijke).

Aiil).>es 50.

Aalbesachtigen 50.

A.-ilst 72.

Aalstekel 148.

„ stiekel 148.

Aambeienkruid 104, 105.

wortel 104.

Aangebrand(e) Orchis 150.

„ standelkruid 150.

Aarbloemig raponsje 84.

Aardappel 102.

„ appelplant 102.

„ bezie 42.

„ bezieachtige ganzerik 41.

„ bezieplant 42.

„ peer 75.

Aardragend duizeiidblad 46.

„ raponsje 84.

„ vederkruid 46.

Aardragende Acteaa 5.

,,
kattestaart 121

„ rapunzel 84.

Aardrook 7.

„ vederdistel 77.

„ veil 113.

Aat 167.

Abeel 141.

*Abies alba 176.

Abrikoos 36.

Absinth 72.

Acacia 32.

*Acer campestre 24.

,, platanoides 24.

,, Pseudo-Platanus 24.

Aceraceae 24

*Aceras anthropophora 152.

*Achillea millefoliuni 71.

„ nobilis 71.

„ Ptarmica 71.

*Acomtum lycoctonum 4.

„ Napellus 4.

*Acorus Calamus 143.

*Actaea spicata 5.

Adam en Eva 4, 7.

Adderkruid 146.

„ ruit 180.

„ tong 179.

„ wortel 127.

Adelaarsvaren 182.

*Adenostyles albifrons 68.

*Adonis aestivalis 2

„ vernalis 2

*Adoxa Moschatellina 62.

OUOEMANS, Onze Flora.

*Aegopodiuni Podagraria 54.

*Aesculus carnea 25.

„ flava 25.

,, Hippocastanum 25.

Pavia 25.

*Aetliusa Cynapium 55.

*Agapanthus 155.

Agaricaceae 185.

*Agaricus caesareus 185.

., campestris 185.

., deliciosus 185.

„ melleus 186.

„ muscarius 185.

„ phalloides 185.

„ torminosus 186.

Agremone 44.

*Agrimonia Eupatorium 44.

Agrimonie 44.

*Agrostemma Gitliago 18.

*Agrostis alba 169.

Agurk 48.

Ahorn 24.

*Aira caespitosa 171.

*Ajuga reptans 117.

Ajuin 159.

Akelei 4.

„ bladige ruit 2.

Akkerbasterdmuur 92.

,, eereprijs 106, 107.

„ Gagea 157.

„ geelster 157.

,, hoornbloem 19.

„ kamille 71.

„ klaver 30.

„ klokje 85.

„ Knautia 67.

„ kool 83.

„ kruid 182.

,, latherus 34.

„ melkdistel 81.

„ munt 111.

„ nigelle 4.

„ paardestaart 178.

„ parelzaad 99.

„ pest 178.

„ rood 65.

Akkerschermachtigen 53.

Akker Sherardia 65.

„ vederdistel 77.

„ viltkruid 74.

„ waterkers 11.

„ winde 98.

Akoniet 4.

Aktea 5.

Alant 69.

: Alantswortel 69.

*Alchemilla vulgaris 42.

Alfrank 102.

Algae 189.

Algoede 123.

„ ganzevoet 123.

*Alisma natans 146.

Plantage 146.

Alismaceae 146.

Allerkleinste muizestaart 2.

*Allium Cepa 159. ,

., oleraceum 159.

„ Porrum 159.

,, sativuni 159.

,, Schoenoprasum 159.

,, ursinum 159.

I *Alnus glutiuosa 136.

I

„ incana 136.

*Alopecurus pratensis 169.

Alpenklokje 91.

„ vergeetmijniet 99.

I

„ viooltje 91.

Alsem 72.

*Alsine tenuifolia 18.

Alst 72.

*Althaea officinalis 21.

„ rosea 21.

*Alyssum calycinum 12

„ montanum 12.

Amandel 35.

Amandelachtigen 35.

Amandelbladige wilg 139.

*Amanita caesarea 185.

„ muscaria 185.

„ phalloides 185.

Amarant 121.

Amarantaceae 121.

*Amarantus Blitum 121.

Amaryllidaceae 154.

*Amelancliier vulgaris 38.

Amenfaceae 136.

Ammineae 58.

Ampelidaceae 25.

*Ampelopsis quinquefolia 25.

Amygdalaceae 35.

*Amygdalus communis 35.

*Anacamptis pyramidalis 151.

*Anagallis arvensis 91.

*Anchusa officinalis 99.

Andoorn 114.

*Andromeda polifolia 87.

Andijvie 83.

*Anemone nemorosa 3.

„ PulsatUla 3.

„ ranunculoides 3.



Anemoon 8.

*AnseIica sylvestris 56.

Angeliceae 56.

Angiospermae 1.

Anjelier 16.

*Anthemis arvensis 71.

Cotula 71.

„
nobilis 71.

*Anthericum Liliago 158.

Anthonieskruid 104, 105.

„ raapje 1.

*Anthoxantlium odoratum 169.

*Anthriscus Cerefolium 59.

„ sylvestris 59.

*Antliyllis Vulneraria 31.

*Antirrhinum majus 105.

Orontium 105.

*Apei-a Spica venti 170.

*Apium graveoleus 53.

Apocynaceae 94.

Appel 37.

Appelachtigen 37.

Appekli-agende roos 39.

Aquifoliaceae 89.

*Aquilegia vulgaris 4.

*Arabis hirsuta 11.

Araceae 142.

Araliaceae 60.

Arbutoideae 87.

Archegoniatae 117.

Archegoniumplanten 177.

*Arctostaphylos Uva ursi 87.

*Ari.stolochia C'lematitis 129.

Aristolochiaceae 129.

*Armeria elongata 118.

„ maritima 119.

*Armillaria mellea 186.

*Arnica moutana 75.

Aronsbaard 142.

„ kelk 142.

Aronskelkachtigen 142.

*Artemisia Absinthium 72.

„ campestris 72.

„ vulgaris 72.

*Arum maculatum 142.

*Arundo Donax 171.

*Asarum europaeum 129.

Aschgrauvi'e heide 87.

Asclepiadaceae 95.

*Asparagus officinalis 156.

Asperifoliaceae 98.

•Asperugo procumbens 100.

*Asperula odorata 65.

*Asplenium Kuta muraria 181.

„ Trichomanes 181.

*Aster Amellus 68.

„ Tripolium 69.

*Astragalus Glycyphyllos 32.

*Astrantia major 52.

*Athyrium Filix femina 181.

*Atriplex hortensis 124.

„ j)atula 124.

*Atropa Belladonna 103.

Augurk 48.

Aurantiaceae 22.

Aurikel 91.

Aveelzaad 8.

*Avena fatua 166.

,, orientalis 166.

„ sativa 166.

Avondkoekoeksbloem 18.

"Azalea indica 88.

,, pontica 88.

,. procumbens 88.

Azijnbacterie 191.

Bacillen 191.

Bacteriën 191.

Ball.is' helmkruid 105.

,. poppekast 105.

*Ballota fbetida 116.

„ nigra 115.

Ballote 115.

Balroos 62.

Balsaminaceae 25.

Balsemienachtigen 25.

*Barbaraea vulgaris 10.

Barbarakruid 10.

Bargebloem 30.

„ gras 126.

*Barkhausia foetida 82.

Basterdganzevoet 123.

„ hazelatuw 83.

„ muur 91.

,, trilgras 172.

„ wederik 44, 45.

Bataat 97.

*Batatas edulis 97.

*Batracliium heterophyllum 2.

Bedektzadigen 1.

Bedwelmend raygras 174.

Beek-Montia 48.
"

.,
punge 108.

„ schuim 104, 105.

Beemdboksbaard 78.

„ geranium 22.

„ gras 172.

„ klaver 30.

„ langbloem 173.

„ ooievaarsbek 22.

Beetwortel 124.

Behaarde els 137.

veldbies 162.

Bekerzwammen 188.

Belladonna 105.

*Bellis perennis 70.

Benediktuskruid 42.

Bent 164, 165, 171.

„ gras 171.

Berberldaceae 5.

*Berberis vulgaris 5.

Berberisachtigen 5.

Berenbes 86.

„ bezie 86.

„ druif 87.

„ klauw 57.

Berenoor 91.

Bergamot 22.

Berg aster 68.

„ basterdwederik 45.

,, centaurie 78.

„ hertshooi 23.

,, Jasione 84.

,; klit 76.

„ knop 49.

,, schildzaad 12.

zandklokje 84.

Berk 136, 137.

Berkachtigen 136.

Berkenzwam 186.

Berkhouterklaver 40.

Bernagie 100.

Berijpte zegge 164.

Besheide 132.

Bescheideachtigen 182.

*Beta vulgaris 124.

*Betonica officinalis 114.

Betonie 114.

*Betula allia 137.

Betulaceae 186.

Beuk 136, 138.

,, vareu 180.

Bevernel 54.

„ tjes 171.

Bezemkruid 28.

„ pjes 77.

,,
struik 28.

*Bidens tripartita 75.

Bies 163.

„ look 160.

Biet 124.

Biezebras 142.

Biggenkruid 80.

Bikbeeren 86.

Bilzenkruid 101.

Binde 98.

Bindwilg 140.

Bingelkruid 131.

*BiscuteIla apula 14.

„ laevigata 14.

Bittere alsem 72.

„ gentiaan 96.

„ kers 14.

„ oranjeappel 22.

„ scheefbloem 14.

„ veldkers 12.

„ wilg 139.

Bitterkers 14.

„ kruid 79.

„ tong 127.

„ zoet 102.

,, zoethout 102.

Blaaskruid 93.

Blaaskruldachtigen 93.

Blaasvaren 180.

„ wier 189.

Bladjemoes 8.

Bladmossen 183.

Bladselderie 53.

Blanke berk 187.



Blauwbes 86.



IV

"Carex caespitosa 164.

giauca ]64.

.. i)allescens 164.

,. praecox 164.

., sylvatica 165.

*Carlina acaiilis 77.

vulgaris 77.

*Carpiniis Betiilus 137.

*Cariim Carvi 54.

Caryophyllaceae 16.

*Ca.stanea vesca 188.

Cattenkervel 7.

Caucalideae 58.

*Caucalis daucoide.s 58.

Cedraat 22.

Celastraceae 26.

*Celosia cristata 121.

Celplanten 184.

*Centaurea Cyauus 78.

„ Jacea 78,

„ montana 78.

„ nigra 78.

,, scaliiosa 78.

Contaurie 78.

Centauris 95.

*Centranthus ruber 66.

*Centunculus minimus 92.

*Cephalanthera grandiflora 149.

,,
rubra 149.

*Cerastium arvense 19.

„ glomeratuin 19.

Ceratophyllaceae 132.

*Ceratophylhma demersum 1-32.

*Ceti-aria islandica 199.

*Chaerophyllum Temulum 59.

Champignon 185.

*Chara fragilis 189.

*Clieiranthus Cheiri 10.

*Chelidonium majus 6.

Chenopodiaceae 121.

*Chenopodium album 122.

Bonus Henricus
123.

„ hybridum 123.

„ murale 123.

,, polyspei-mum
122.

„ urbioum 122.

,,
Vulvaria 122.

Chineesch radijszaad 8.

*Clioiromyces maeandriformis
188.

Cliolerabacterie 191.

*Chondrus crispus 189.

*Clirysanthemum inodorum71.

,,
Leucanthe-
mum 70.

Parthenium
70.

"Chrysoplenium alternifolium

51.

,. oppositifolium
51.

Cichorei 83.

Ciehoreilof 83.

*Cichorium Endvvia 83.

Intybus 83.

*C'icuta virosa 53.

Cipel 159.

,, gras 158.

*Circaea lutetiana 45.

*Cirsiuni acaiilr 77.

palustiv

CIstaceae 14.

Citroen 22.

„ kruid 113.

*Citrus Aurantium '.

„ „ genuina z2.

„ „ hierochun-

tica 22.

sinensis 22.

,. vulgaris 22.

Citrus decumana 22.

,. medica 22.

,, bergamea 22.

,, genuina 22.

.. „ Liinetta 22.

.. ,. Linaonum 22.

,, .. macrocarpu 22.

„ nobilis 22.

*Cladonia coccifera 189.

„ rangiferina 189.

*Clarkia 44.

*Clavaria Botrytis 187.

flava 187.

Clavariaoeae 187.

*Claviceps purpurea 174.

*Clematis Vitalba 2.

*Clinopodium vulgare 112.

*Cochlearia Armoracia 13.

,. officinalis 13.

Coelospermae 60.

*Colchicum autumnale 160.

*Comarum palustre 42.

Composltae 67.

Coniferae"175.

*Conium maculatum 60.

*Convallaria majalis 156.

Convolvulaceae 97.

*Convolvulus arvensis 97.

,,
Sepium 97.

Coriandreae 60.

*Coriaudrum sativum 60.

Cornaceae 61.

*Cornus Mas 61.

,, sanguinea 61.

*Coronilla varia 32.

*Corrigiola littoralis 120.

*CorydaLis cava 7.

„ lutea 7.

*Corylus Avellana 137.

„ tubulosa 137.

*Cotoneaster vulgaris 39.

*Crambe maritima 12.

Crassulaceae 49.

*Crataegus nionogyna 39.

,. oxyacantha 39.

*Crepis biennis 81.

,, virens 81.

*Crocus luteus 154.

„ sativus 154.

„ vernus 154.

Cruciferae 7.

*Cucuuiis Melo 48.

sativus 4S.

*Cucurbita higenaria 49.

maxima 49.

Melop..po 49.

I'-po 4'...

vrrnicosa 49.

Cucurbitaceae 4S.

Cupuliferae 137.

*Cuscuta epilinum 98.

„ epithymum 98.

„ europaeum 98.

*Cyclamen europaeum 91.

*Cydonia japonica 38.

*Cynauiliiiui X'iiicetoxicum 95.

*Cynoul..-imi ..tlirinale 101.

*Cynosuius rri-tatus 173.

Cyperaceae l<i2.

('yp.'r-ras 162, 163.

Cypergrassen 162.

*Cyperus tiavescens 162.

fuscus 162.

*Cypresbladige wolfsmelk 130

„ wolfsmelk 130.

*Cypripedium Calceolus 158.

*Cystopteris fragilis 181.

„Cytisus Labarnum 29.

*Dactylis glomerata 173.

Dagkoekoeksbloem 28.

Dalkruid 156.

Damastbloem 10.

Dambeeren 176.

„ bes 176.

*I)aphne Mezereum 128.

Daslook 159.

*Datura Stramonium 101.

Daucineae 57.

*Daucus Carota 57.

Dauwbraam 43.

,, braambes 43.

„ netel 115.

.. nettel 115.

Deder 13.

Dekmos 183.

„ riet 170.

*Delpliinium Consolida 4.

Den 176.

Dennenhout 176.

„ wolfsklauw 178.

*Dentaria pinnata 12.

*Dianthus Armeria 16.



Dianthus Carthusianoiuni 16.

„ superljus IC.

*T)icentra spectabilis 7.

DichttTsnarcis 155.

Dicotyledoneae 1.

*Dictamnus albus 26.

„ fraxinella 26.

*Digitalis ambigua 105.

„ purpurea 105.

Dikkop 76, 131.

Dinettel 115.

Diphtheriebacterie 191.

*Dipsacus FuUonum 66.

„ .sylvestris 66.

Distel 76, 77, 81.

Dodde 142.

„ gras 169.

Dodder 13.

Doedel 142.

Doerebout 142.

Doetebolt 142.

Dokkebladeii 68.

Dolappel 101.

„ besseuhout 102.

Dolik 18, 109, 174.

Dolkruid 101, 102.

Dollebeien 102.

„ kervel 53, 60.

Dolmakende nachtschade 103.

„ wortel 53.

Donderbaard 50.

„ blad 50.

Donzen 142.

Donzige klis 75.

Doodkruid 103.

Doorboord hertshooi 23.

Doorn 39, 43, 76.

„ appel 101.

„ bes 50.

„ distel 81.

Doornig niervaren 181.

Doornstruik 28.

„ zaad 58.

Doorwas 55.

Doperwt 34.

„ heide 87.

Dottergras 164.

Douterkous 142.

Dovenetel 116.

Draadkruid 73, 74.

Draai 98.

„ aar 1.50.

,, winde 97.

*Draba verna 13.

Drachtwikke 33.

Dravik 173, 174.

Drentsche thee 136.

Drieblad 54. 96.

„ bladige eei-eprijs 107.

„ deelig tandzaad 75.

„ distel 77.

„ kleurig viooltje 15.

„ moorken 164.

.. nervige Moehringia 18.

.. nervig zandkruid 18.

„ vuldigheidsbloempje 15.

„ zijdig boschmos 183.

Dronkenmakende kervel 59.

Droogbloeier 160.

„ liloem 73.

*Drosera rotundifolia 16.

Droseraceae 16.

Druifhyacint 160.

„ jes 160.

„ kruid 180.

,. vormige hyacint 160.

Druipende hartjes 7.

Drijvend fonteinkruid 144.

Drijvende waterweegbree 146.

Dubbelloof 182.

„ spoor 7.

Duikelaar 142.

Duiker 142.

Duil 142.

Duinbes 27.

„ doorn 27, 129.

Duindoornachtigen 128.

Duinriet 170.

„ roos 40.

Duitblad 147.

Duitsche alant 69.

„ andoorn 114.

brem 28.

lisch 153.

„ tamarisk 47.

„ wilde kervel 58.

Duiveboon 33.

„ kervel 7.

Duivekervelachtigen 7.

Duivelsklauw 66.

„ knop 142.

„ melk 130.

„ naaigaren 34, 85, 98.

Duiveschurftkruid 67.

Duizendblad 46, 71.

„ graan 20, 120.

„ guldenkruid 95.

„ knoop 126, 127.

„ koren 120.

„ schoon 16.

„ tak 71.

DuUe 142.

Dunbladige Alsine 18.

Duyvencrop 7.

Dwergbloem 92.

„ kruid 92.

„ Usch 154.

„ mispel 39.

*Echinospermum Lappula 100.

*Echium vulgare 98.

Echte alant 69.

,, kamille 71.

kamperfoelie 63.

„ koekoeksbloem 17.

I
Echte moeraswortel 149.

„ narcis 155.

„ walstroo 65.

,,
waterzuring 125.

„ ijzerhard 118.

Edel duizendblad 72.

Edele kamille 71.

I

Edelweiss 73.

I Eenbes 155.

„ blad 156.

1 „ bloemig wintergroen 89.

]

Eendegroen 143.

„ kroos 143.

Eendekroosachtigen 143.

Eenhalm 166.

,, helmigo wilg 139.

„ jarig(e) beemdgras 172.

„ „ bingelkruid 131.

„ „ hardbloem 121.

,, koren 167.

„ stijlige meidoorn 39.

Eenzaadlobbigen 141.

Eenzijdig klokje 85.

Eereprijs 106, 107, 108.

„ manneke 107.

Eetbare kastanje 138.

„ kornoelje 61.

Eeuwige klaver 29.

Egelantier 40.

„ tiersroos 40.

Egelgras 166.

Egelskop 142.

Egyptische lotosbloem 6.

Eiberbek 59.

„ bloem 153.

Eierpruim 36.

„ zwam 188.

Eik 136, 138.

Eikennaaktvaren 180.

Eikvaren 180.

Eiloof 61.

„ bloem 17.

Eindeloos 52.

Eironde Listera 149.

Elaeagnaceae 128.

Elfrank 102.

Elgje.shout 102.

Elïer 136, 137.

*Elodea canadensis 147.

Els 136, 137.

Eist 136.

*Elym.us arenarius 168.

Elzenbes 88.

Emerkoren 167.

Empetraceae 131.

*Empetrum nigrum 132.

Engbloem 95.

Engelkruid 56.

„ scha brem 28.

„ sch gras 118, 119. 166

„ sch raaigras 174.

„ tjes 12.

tjeseten 116.

„ wortel 56.



Engelwortelachtigen 56.

Eugelzoet 1S(».

Enkelvoudiuliladio-e eseli VU.

Entol.lad lia.

*Epiloliiu]ii .int;ust;tV)liiim 44.

liirsutum 44.

mcintanimi 45.

,, parviHorum 45.

*Epipactis latifolia l49.

„ iialiistris 149.

Eppe 53.

Equisetales 178.

*Equisetum arvense 178.

,, palnstre 179.

sylvaticum 179.

Erdschelle 81".

Erf 19.

*Erica cinerea 87.

„ tetralix 87.

Ericaceae 86.

Ericoideae 87.

*Erigeron acer 69.

*Eriophorum polystachyuni 164.

*Erodium Cicutariuin 23.

'Ervum hirsutum 33.

„ lens 34.

„ tetraspermum 33.

Erwt 84.

*Eryngium campestre 53.

„ maritiinum 52.

*Erysimum Cheiranthoides 10.

*Erythraea Centaiirium 95.

Esch 94.

„ doorn 24.

Eschdoornachtigen 24.

Esp 140.

Esparcette 32.

Espenboom 140.

Esschenkruid 26.

Etterbacterie 191.

Etweibloem 80.

Eumycetes 184.

*Eupatorium cannabinum 68.
*Euphorbia Cyparissias 130.

Esula 130.

„ exigiia 130.

„ Helioscopia 130.

„ Peplus 130.
Euphorbiaceae 129.

*Euphrasia offitinalis 108.
Euphyceae 189.

Europeeschej breukkruid 52.

„ mansoor 129.

„ wargaren 98.

„ zevenster 92.
*Eurya]e amazonica 6.

Eutuberaceae 188.

*Evonymus europaeus 27.

*Pagopyrnm esculentum 127.
*Pagus sylvatica 138.
Faldriaan 66.

Felje 100.

Fennobloem 70.

*Festuoa elatior 173.

*Fifaria rannunculoides 2.

*Fioiis Carica 134.

*Filago arvensis 74.

„ gernianica 73.

Filet 10.

Filicales 179.

Fioringras 169.

Fislolkruid 109.

Flierfinkruid 54.

Flok 164.

Florentijnsche liscli 154.

*Foenicalum vulgare 55.

Fonteiidvruid 127, 144.

Fraai hertshooi 23.

,, vlotgras 173.

*Fragaria vesca 42.

Framboos 42.

Franiegras 166.

Fransehe klaver 29.

„ tamarisk 48.

*Fraxinns excelsior 94.

*Fritillaria meleagris 157.

*Fuchsia 44.

*Piicus vesiculosus 189.

*Fumaria ofticinalis 7.

Fumariaceae 7.

Fungi 184.

Fijne heide 87.

,, apar 175.

,, wilg 139.

Fijnharige basterdwederik 44.

„ straal 69.

*i.

Gaatjeszwammen 186.

Gaftelsteng 17.

*Gagea arvensis 157.

„ lutea 157.

„ stenojjetala 157.
Gagel 136.

Gagelachtigen 136.

*Galantlms nivalis 155.

*Galeobdolon luteum 117.
*Galeopsis Ladanum 115.

Tetrahit 115.

,, versicolor 115.
*Galium Aparine 64.

„ Cruciata 64.

„ MoIIugo 65.

„ palustre 64.

„ verum 64.

Gamander 117.

„ eereprijs 108.
Ganzebloem 70, 71.

„ distel 81.

,, muur 106, 107.

,, rik 40, 41.

,, voet 122, 123.

Ganzevoetachfigen 121.

Garouboompje 128.

Gaspeldoorn 28.

Geaderd lapmos 190.

Ge))aarde haver 167.

Gedoomd hoornblad 132.

„ stalkruid 29.

Geel — zie Gelo.

„ achtig cypergras 162.

,, bloemige helmbloem 7.

,, ster 157.

Gehoornde klaverzuring 26.

„ rolklaver 31.

Geitebaard 44.

„ blad 63.

„ poot 54.

Gekkenzaad 13.

Gekroesde esch 94.

„ zuring 125.

Gekrnld(e) distel 76.

,. fonteinkruid 145.

„ zuring 125.

Geldersohe roos 62.

Gele anemoon 3.

„ Crocus 154.

„ cypergras 162.

„ doovenetel 115, 117.

„ Gagea 157.

,, gentiaan 96.

„ helmbloem 7.

„ hondsnetel 117.

„ honigklaver 30.

„ hoornpapaver 7.

„ horde 109.

,, horte 109.

,, kastanje 25.

keien 29.
", kiek 9.

„ klaver 31.

„ knotszwam 187.

„ kornoelje 61.

„ leeuwebek 106.

„ linze 35.

„ lisch 153.

„ lischbloem 153.

„ lupine 29.

„ luzerne 29.

„ merk 9.

„ monnikskap 4.

„ narcis 155.

„ Oenothera 45.

„ Onagra 45.

„ paardsbloem 109.

„ plomp 6.

„ pompebloem 6.

„ pruim 36.

„ raat 109.

„ Reseda 15.

„ ruit 3.

„ rupsklaver 29.

„ steenbreek 51.

„ Thalictrum 3.

„ tripmadam 49.

„ tijloos 155.

„ veenwortel 91.

„ vlet 10.



Gele walstroo 65.

„ wateriittbdille 158.

,, waterlelie 6, 97.

,, wikke 65.

„ wortel 57.

Gelede bloembies 161.

Gelling 134.

Gelobde leeuweklauw 42.

Gemeen — zie Gewone.
Gemeene — zie Gewone.
Genadekruid 105.

*Genista anglica 28.

„ germanica 28.

„ tinctoria 28.

Gentiaan 95.

Gentiaanachtigen 95.

*Gentiana acaulis 95.

„ Amarella 96.

,, cami^estris 96.

„ Cruciata 96.

„ lutea 96.

„ Pneumonanthe 96.

„ verna 96.

Gentlanaceae 95.

Geoorde wilg 140.

Geraniaceae 22.

*Geranium pratense 22.

,. Robertsianum 22

„ sanguineum 22.

Gerardskruid 54.

Gerst 168, 169.

Geschubde Lathraea 109.

Gespikkelde BueUia 191.

Gestippeld zonnekruid 15.

Gestreepte bloembies 161.

Getakte egelskop 142.

Getande thijm 112.

*Geum rivale 42.

„ urbanum 42
Gevederde pimpernoot 27.

Gevlekt(e) aronskelk 142.

„ doovenetel 116.

kalfsvoet 142.

Orchis 151.

„ scheerling 60.

„ standelkruid 151.

Gewone aardbei 42.

„ aardbezie 42.

„ addertong 179.

„ agrimonie 44.

„ akelei 4.

„ alsem 72.

„ amandel 35.

„ andoorn 114.

„ appel 37.

„ aronskelk 142.

„ asperge 156.

„ baardmos 190.

„ barbarakruid 10.

„ beemdgras 172.

„ Berberis 5.

„ betonie 114.

„ beuk 138.

„ bies 161.

Gewone biet 124.

,, blaaskruid 93.

„ boerekers 14.

,, bolderik 18.

„ boon 35.

braam 43.

braambes 43.

brandnetel 133.

brunelle 113.

cichoi-ei 83.

Circaea 46.

doornstruik 28.

dopheide 87.

duivekervel 7.

duizendblad 71.

duizendgraan 20.

duizendguldenkruid 95.

eendekroos 143.

eik 138.

els 136.

esch 94.

eschdoorn 24.

esparcette 32.

gagel 136.

ger.st 168.

glidkruid 113.

goudenregen 29.

haver 166.

hazelaar 137.

hazelnoot 137.

heemst 21.

heide 87.

hennepnetel 115.

hondstong 101.

honigklaver 30.

hulst 89.

huttentut 18.

iep 135.

kalfsvoet 142.

kamille 71.

kanariegras 166.

kanariezaad 166.

kantvrucht 31.

karwij 54.

kattekruid 113.

kers 14.

klaproos 6.

klaver 30.

klaverzuring 25.

klimop 61.

koekoeksbloem 17
kogelkruid 93.

kraalkruid 109.

kruisbloem 16.

kruiskruid 74.

leeuwebek 106.

leeuweklauw 42.

lepelblad 13.

lidsteng 46.
j

liguster 94. i

linze 34.

loogkruid 122.

lijsterbes 37. '

Gewone malowe 21.

,,
nialrove 114.

„ meidoorn 39.

,,
mispel 39.

„ muur 19.

,, muurbloem 10.

„ naaktvaren 180.

„ nachtviool 10.

,, nagelkruid 42.

„ narcis 155.

,,
oeverriet 170.

„ okkernoot 136.

„ oogetroost 108.

,. orego 112.

,, ossetong 99.

,,
papaver 6.

„ parelzaad 99.

,, partijke 46, 47.

„ peen 57.

„ peterselie 53.

,, pimpernel 43.

„ populier 141.

„ pruim 36.

» pijpbloem 129.

„ radijs 8.

„ raygras 174.

„ reigersbek 23.

„ reukgras 169.

„ riet 170.

„ i'ogge 168.

„ rolklaver 31.

„ rotsmispel 38.

„ rusch 161.

„ salie 111.

„ salomonszegel 156.

„ sering 94.

„ sla 80.

„ sleutelbloem 90.

„ sneeuwbal 62.

„ sorbenkruid 43.

„ spar 175.

„ springzaad 25.

„ spurrie 19.

„ steenthijm 112.

„ stekelzaad 100,

„ sterremuur 19.

„ tabak 101,

„ tarwe 167.

ui 159.

„ valeriaan 65.

„ varkenskers 14.

„ varkenskervel 57.

„ veldbies 162.

„ veldkers 12.

Verbena 118.

vergeetmijniet

vlas 20.

vlasbek 106.

vlier 62.

vlotgras 172.

vijg 134.

waterbezie 42
waterbies 163.



Gewone waterblaaskniid 93.



Heide plantje 87.

„ ijhuis 164.

Heideachtigen 86, 87.

Heidensch woniikruid 6',>.

Heidoorn 29.

Heilblad 3.

Heilige Vrouwe U ruid 75.

Heiningbes 42.

Heksenkrans 178.

., kruid 45.

„ melk 131.

,, zwam 186.

*Heleo.-linris ].:ilii^tris 163.

*Heli;iiillMiiniin \ iilijare 15
*Helia,.illin^ lul,..v,,sus 75.

*Heliclir3 ,buui .-irvaarium 73.

*Helleborus foetidus 4.

„ niger 4.

Helmbloem 7.

„ kruid 104, 105.

*Helvella esculenta 188.

Helvellaceae 188.

Hemelsleutel 49, 90.

Hemer 160.

Hengel 109.

Hennep 133.

„ netel 115.

„ pik 172.

Hennetje 85.

*Hepatica triloba 3.

Hepaticae 184.

*Heracleum sibiricum 57.

„ Sphondylium 57.

Herfstbloem 80.

„ draaiaar 150.

„ draaisteel 150.

„ leeuwetand 79.

„ sering 97.

„ tijdeloos 160.

„ tijloos 160.

Herik 9.

Heringmoes 178.

Herkulesknots 49.

Hermoes 178, 179.

*Herniaria glabra 121.

Hertsgespan 116.

„ hooi 23.

Hertshooiachtigen 23.

Hertshoorn 27, 178.

„ hoornkers 14.

„ tong 182.

Hesbollen 142.

*Hesperis matronalis 10.

Heukel 89.

„ doorn 28.

*Hieraceum murorum 82.

„ Pilosella 82.

„ umbellatum 88.

Hiet 87.

*Himantoglossum liircinum 152.

Hippocastanaceae 24.

*IIipliocri-pi,s comosa 82.

*Hippopliae rhamnoides 129.

Hippuridaceae 46.

OüDiCMANS, Onze Flora.

*Hippuris vulgaris 46
Hirs 54.

„ gras 170.

Hoefblad 68.

„ ijzerkruid 32.

Hoe langer hoe liever 102.

Hoenderbeet 19, 116.

Hoephout 139, 140.

Hoeven 68.

Hofkomiin 51.

n..kj...|H.,il :;•_>.

*lb.lr,„ l,,i,;,lu^ 171.

*Hulw.^tt.um umbellatum 18.

Holpijp 59.

„ steel 115.

„ wortel 129.

„ wortelige helmbloem 7.

Holzadigen 60.

Hondbes 86.

Hondebeien 27.

„ beishout 102.

„ bes 102.

„ bloem 81.

„ klaar 72.

„ kruid 110.

., staart 173.

„ tong 81, 119.

Hondjesliout 27.

Hondsbes 86.

„ bezie 86.

,, bloem 79, SI, 119.

„ boom 27.

„ bossen 171.

„ draf 113.

.. dravik 174.

„ knopperen 27.

„ netel 116, 117.

„ peterselie 55.

,, ribbe 119.

„ roos 39.

„ tarwe 168.

„ tarwegras 168.

„ tong 81, 101.

„ viooltje 15.

„ wortel 151.

Honger 109.

„ bloempje 13.

Honigbloem 67.

„ gras 171.

„ heide 87.

„ klaver 30.

Honnebloem 81.

Haofdjesdragenden 67.

Hoofdjesdragende rapunzel 84.

Hoogstengelige sleutelbloem 90.

„ walstroo 65.

Hoornblad 132.

Hoornbladachfigen 132.

Hoornbloem 19.

I „ papaver 7.

Hoosblad 68.

Hop 134.

„ klaver 29.

„ rupsklaver 29.

Horde 109.

*Hordeum distichum 169.

„ hexastichum 169.

„ vulgare 168.

*Hottonia palustris 90.

Houtappel 37.

V pijp 179.

Huisloof 50.

.. look 49, 50.

„ melde 122.

,. zwam 187.

Hulst 89.

Hulstachtigen 89.

*Humulus Lupulus 134.

Hunnebes 42.

Huttentut 13.

Huulsblad 68.

*Hyaoiathus 155.

Kydnaceae 187.

*Hydnum imbricatum 187.

„ repandum 187.

Hydrocharidaceae 147.

*Hydrocharis Morsus ranae 147.

*Hyosc}^amus niger 101.

Hypericaceae 23.

*Hypericum montanum 23.

„ perforatum 23.

„ pulchrum 23.

*Hypnum splendens 183.

„ triquetrum 183.

*Hypochoeris glabra 80.

radicata 80.

*Iberis amara 14.

Iep 135.

lepachtigen 135.

lersch mos 189.

Ifte 61.

*Ilex aquifolium 89.

*Dlecebrum verticillatum 120.

Immortelle 73.

*Impatiens Noli tangere 25.

Indische aardappel 97.

Influenzabacterie 191.

*Iiiula germanica 69.

„ Helenium 69.

Iridaceae 153.

*Iris florentina 154.

„ germanica 153

„ Pseudo-Acorus 153.

„ pumila 154.

*Isnardia palustrus 45.

Italiaansche kers 102.

„ populier 141.

Jaag den duivel 23.

Jacobskruiskruid 74.

„ ladder 97.

Janskruid 23, 49.

Japansche kwee 88.



Jap;ui.sche Pirus 08.

*Jasiuiie inontan<a 84.

*Jatropha Manihot 129.

Jenevei'bes 176.

„ bessenstrnik 176.

l.'llk.T^ IHL'.

ri'.Tsc.li,M.iien 81.

ft'rouwmei'k 53.

uglandaceae 136.

*Juglans regia 136.

Juklioom 137.

Juncaceae 160.

Juncagjnaceae 146.

*Juncus bufonius 162.

„ effusus 161

„ glaiicus 161.

„ lamprocarpus 161.

„ maritimus 161.

*Juniperus communis 176.

M..

Kaalkrui.l 109.

Kaapsclie boon 33.

Kaarde 148.

Kaardeachtigen 66.

Kaardebol 66.

„ kruid 66.

Kaar.sjes 81.

Kaarte 148.

Kaasjesbloem 21.
„" kruid 21.

Kalebas 49.

Kale jonker 76.

Kalfsoog 70, 71.

„ snuit 105.

„ voet 142.

Kalketrip 4.

Kalmoes 143.

Kalmus 148.

Kamgras 173.

Kamille 71.

„ moederkruid 71.

Kamperfoelie 63.

Kamperfoelieachtigen 62.

Kanariegras 166.

„ kruid 74.

,. zaad 166.

Kankerbloem 6.

Kannewasscher 66, 142.

Kantgras 173.

„ vrucht 31, 85, 86.

„ zaad 32.

Kaoetsjoekboom 129.

Kapperkool 8.

Kardinaalshoedje 27.

„ muts 27.

Karmil 13.

KartclLlad 109.

Karthuizoranjolirr 16.

KartollVl 102.

KarxN-ei 54.

Karwij 54.

,. zaad 54.

Kastanje 24, 25, 136, 188.

Katjesdragers 136.

Katoenbloem 164.

Kattedoorn 28, 29, .89. 129.

,. klauw 64.

.. kruid 113.

Kattenhout 139.

Kattepootje 73.

,. «taart 44, 47. 121,142,178.
Kattestaartachtigen 47, 121.

Kattevoet 73.

Katwilg 140.

Keolkruid 94.

„ wortel 100.

Keesjesbloem 21.

Kegeldragers 175.

Keizerzwam 185.

Kelkdragend schildzaad 13.

., scliildzaad 18.

Kemp 80. 183.

Kenneji 13-3.

Kers 18, 14, 36, 37.

Kerstroos 4.

Kervel 59.

Kettingbloem 81.

Keutelbeeren 86.

Kiek 9.

Kievitje 157.

Kievitsbloem 12, 157.

,, eieren 157.

„ vet 93.

Kikkerbeet 147.

„ kruid 147.

Kindertjes in de pot 142.

Kippen en haantje 7.

Kladdebos 76.

„ wortel 76.

Klapbes 50.

„ roos 6.

Klarrebos 75.

Klaterpeppel 140.

„ popel 140.

Klaver 30, 31.

„ warkruid 98.

„ zuring 25, 26.

Klaverzuringachtigen 25.

Kleef 64

„ kruid 64.

Kleeroogen 66.

Klein(e) beemdgras 172.

„ bladige linde 21.

,, bloemige basterd-

wederik 45.

„ bloemige toorts 103.

„ brandnetel 183.

„ dolle kervel 55.

,,
eendekroos 143.

„ eschdooru 24.

Klein(e) fonteinkruid 145.

,,
gehoornde klaver 31.

„ gele plomp 97.

„ gele waterlelie 97.

„ gentiaan 97.

„ grintkruid 74.

„ gouwe 2

,, harig gras 162.

hoefl)lad (58.

huislook 49.

,. kaasjeskruid 21.

„ knopkiek 10.

krok 34.

„ kroos 143.

,, leeuwebek 105. 106.

,, plomp o.

,,
santorij 95.

„ sedum 49.

„ spurge 130.

„ stekende brem 28.

vlasbek 106.

„ vlookruid 70.

„ warkruid 98.

,, waterkers 12.

„ weegbree 119.

werf 140.

„ wikl^e 33.

,, wilde klokskens 85.

,, „ raponse 85.

,, „ wikke 33.

„ „ zuring 125.

„ winde 98.

„ wintergroen 89.

witte kali 122.

wolfsmelk 130.

Kleinste muizestaart 2.

Klet 64.

Kleverig kruiskruid 74.

„ viooltje 93.

Klierstijl 68.

Klift 64.

Klimop 61, 98.

Klimopachtigen 60.

Kliuiopliladige eereprijs 107.

Klis (14. 7.5."

Klit 64, 75.

Klokje 84, 85.

Klokjesachligen 83.

Klokjesgentiaan 96.

„ winde 98.

Klokkebeien 86.

Kluwendragend klokje 84.

„ vormend klokje 84.

Knapkers 37.

*Knautia arvensis 67.

Knawel 121.

Knikkend(e) distel 76.

„ lijmkruid 17.

„ morgenster 158.

„ nagelkruid 42.

„ parelgras 171.

„ Silene 17.

„ vogelmelk 158.

„ wintergroen 89.



Knipluis 111.

Knoflook 159.

Knol 8.

„ dragende boterbloem 1.

„ „ steenbreek 51.

„ lenplaatzwam 185.

„ lige Spiraea 44.

„ „ steenbreek 51.

„ selderie 53.

„ voetslijmplantje 191.

Knoopbloem 155.

Knoopig helmkruid 104.

Knoopige poppekast 104.

Knoopkruid 78.

Knotsdragende wolt'sklauw 178.

Knotszwammen 185.

Knotwilg 139.

Koedille 71.

Koegras 7.

Koeiebloem 70.

Koekoeksbloem 12, 17, 151.

„ brood 25.

„ klaver 25.

Koeleek 125.

Koesjebeieu 63.

Kogelbloem 3, 93.

Kogelbloemachtigen 93.

KcKelknüd 93.

KoUeliloem 6.

Komkommer 48.

Komkommerachtigen 48.

Kommabacterie 191.

Koninginnekruid 68.

Koningskaars 103, 104.

„ varen 180.

Koninklijke vs'aterlelie 6.

Konijneblad 119.

Kool 8.

„ plant 8.

„ raap boven den grond 8.

,, „ onder den grond 8.

,, tje vuur 2.

,, zaad 8.

Koornbloem 78.

„ distel 77.

„ heul 6.

„ roos 6.

„ sla 66
Koortskruid 113.

„ wortel 66.

Kopkool 8.

Koraalkruid 156.

Koren — Zie Koorn.
Korfjesdragenden 67.

Koriander 60.

Korianderachtigen 60.

Kornel 61.

Kornoelje 61.

Kornoeljeachtigen 61.

Korstmossen 189.

Kortstelige eik 138.

Kraaibessen 27.

Kraaiebloem 17.

Kraaiheide 132.

Kraalboom 37.

„ kruid 121.

„ tjes 160.

Kraanhals 23.

Krabbeklauw 148.

„ klootjes 72.

„ kwaad 121.

„ struik 121.

Krakelbes 86.

Kralleboom 37.

Kranebek 59.

Kransdragende hardkelk 20.

salie 112.

„ je 70.

Kremil 13.

Kreupelgras 126.

Kreuzen 86.

Kriek 37.

„ pruim 37.

Krissen 50.

Krodde 9, 127.

Kroeze peterselie 53.

Krok 33.

Kromzadigen 58.

Kroonkruid 32.

„ tjeskruid 58, 130.

„ tjesmier 26.

Kroos 143.

„ jespruim 36.

Kroot 124.

Kroezen 86.

Kropaar 178.

„ sla 80.

Kruidachtige zeekraal 121.

„ je roer mij niet 25.

„ kers 13.

Kruip door den tuin 113.

Kruipend(e) ganzerik 41.

„
hertshoorn 14.

„ modderkwaad 122.

„ struisgras 169.

wilg 140.

.. zenegroen 117.

Kruipwerf 140.

„ wilg 140.

Kruisbes 50.

„ blad 127.

„ bladige gentiaan 96.

„ bladig wralstroo 64.

„ bloem 16.

Kruisbioemachtjgen 16.

Kruisbloemigen 7.

Kruisdistel 52, 53.

„ doorn 50.

„ gentiaan 96.

„ kruid 74.

„ wortel 74.

Kruizemunt 111.

Kruikooi 8.

Krijgshaftige Orchis 150.

Kulletjeskruid 150.

Kurkiep 135.

Kwadenaard 179.

Kwadernaat 179.

Kwalster 38, 102.

Kwa.stje 164.

Kwee 38.

,, peer 38.

Kweldergras 172, 173.

Kwets 36.

Kwetsenbei 37.

„ beienboom 37.

Kwijlkwabben 125.

fi.

Laarsjes 31.

Labiatae 110.

*Lactarius deliciosus 185.

„ torminosus 185.

*Lactuca muralis 80.

„ sativa 80.

„ scariola 80.

„ virosa 80.

Lage melde 124.

„ vlier 62.

,, wilde melde 124.

*Laminaria digitata 189.

*Lamium album 116.

„ amplexicaule 116.

„ maculatum 116.

,,
purpureum 116.

Lammerenhout 176.

,, steert 169.

„ tjesnoot 137.

„ tjesooren 123.

Lampionplant 102.

*Lampsana 83.

Lamsooren 118.

Lancetbladige weegbree 119.

„ vormige weegbree 119.

Landjebloem 70.

„ renonkel 1.

„ struisriet 170.

Langgespoorde naaktklier 151.

„ getroste ganzevoet 123.

„ harig havikskruid 82.

„ oorde veldsla 66.

„ stelige eik 138.

„ wortelig biggenkruid 80.

*Lantana 118.

*Lap23a tomentosa 75.

*Lapsana communis 83.

*Larix decidua 176.

Late hondsbloem 79.

Latherus 34, 35.

*Lathraea Squamaria 109.

*Lathyrus aphaca 34.

„ pratensis 35.

„ sylvestris 34.

Latuw 80.

Lauraceae 128.

Laurier 128.

Laurierachtigen 128.

Laurierwilg 138.

*Laurus nobilis 128.

*Lavandula spica 111.

Lavendel 111.

heide 87.



*Ledam palustre 88.

Leek 125.

Leeuwebek 105, 106.

„ kl;mw 42.

,, tand 79, 81.

Lesuwebekachtigen 103.

Leguminosae 28.

Lelieachtlgen 155.

Lelie 157,

,. Convallie 156.

,. tje der dalen 156.

„ tje van dalen 156.

„ van Mars 157.

Lemnaceae 143.

*Lemna minor 143.

Lentibulariaceae 93.

*Leontodon aiitumnalis 79.

„ hispidus 79.

*Leonurus cardiaca 116.

Lepelblad 13.

*Lej)idium campestre 13.

„ sativum 14.

Leprabacterie 191.

*Leucojum vernum 155.

Leverbloem 3.

„. kruid 44, 68, 184.

Levermossen 184.

Lichenes 189.

Lidrusch 179.

„ ruske 179.

„ steng 46.

Lidstengachtigen 46.

Liefkruid 70.

Liend 98.

Liesgras 173.

Lieve Vrouwe bedstroo 65.

Liggend(e) alsem 72.

„ Azalea 88.

„ gamander 117.

„ klaver 31.

„ scherpkruid 100.

Ljguliflorae 78.

Liguster 94.

*Ligustrum vulgare 94.

Liliaceae 155.

*Liliuin bulbiferum 157.

„ candidum 157.

„ Martagon 157.

Limet 22.

*Limnanthemuni nymphaeoi-
des 97.

Limoen 22.

„ kruid 118.

Limoenkruidachtigen 118.

Limosella aiiuatica 108.

Linaceae 20.

*Linaria Cymbalaria 106.

,, minor 106.

„ vulgaris 106.

Linde 20.

Lindeachtigen 20.

Lintbloemigen 78.

Lintgras 166.

Linum catliarticum 20.

Linum usitatissimum 20.

Linze 33, 34.

Lipbloemigen 110.

Lisch 153.

Lischachtigen 153.

Lischbloom 153.

,. dodde 142.

Lischdoddeachtigen 142.

Lisehplant 153.

*Listera ovata 149.

*Lithospermum arvonse 99.

,,
oflicinalis 99.

*Littorella lacustris 120.

*Lobelia Dortmanna 84.

Erinus 84.

Lof 83.

Lok 164.

*Lolium perenne 174.

„ temulentum 74.

Longkruid 98.

„ enkruid 98.

,, mos 190.

*Lonicera Caprifolium 63.

]iericlynienuin 63.

Xylnsteum 63.

Loofplanten LS-t.

Loogkruid 122.

Look 151».

„ raket 11.

„ zonder look 11.

Loranthaceae 61.

Lork 176.

„ enboom 176.

Lotosbloem 6.

*Lotus corniculatus 31.

Lucerne 29.

,, klaver 29.

Luiskruid 109, 136.

„ melde 122.

Luitenboom 24.

Luizenboom 27.

*Lunaria biennis 12.

„ redeviva 12.

Lupine 29.

*Lupinus angustifolius 29.

„ luteus 29.

Luus 173.

Luzerne 29.

*Luzula campestris 162.

„ pilosa 162.

Lychnis diurna 18.

„ Flos ouculi 17.

„ vespertina 18.

Lychnisachtige toorts 104.

Lycoperdaceae 187.

*Lycoperdon gemmatum 187.
Lycopodiales 177.

*Lycopodium elavatum 178.

„ Selago 178.

*Lycopus europaeus 111.

Lijmkruid 17.

Lijn 98.

,. en 2.

,, zaad 20.

*Lysimachia nemorum 91.

,, Nummularia 91.

,, vulgaris 91.

Lijsterbes 37.

',, krallen 37.

Lythraceae 47.

'Lytlirum Salicaria 47.

M.

Maagdelief 70.

„ palm 95.

Maagdepalmachtigen 95.

Maagkankerljacterie 191

.

Maandliloeier 42.

Maankop 6.

„ kruid 180.

,. viool 12.

Madelief 70.

Mais 165.

*Majanthemum bifolium 165.

Majoraan 112.

Makke brandekkel 116.

„ ,, netel 116.

Malaxis paludosa 148.

Maldegeer 96.

Malowe 21.

Malrove 114.

Maluwe 21.

*Malva sylvestris 21.

„ vulgaris 21.

Malvaceae 21.

Malveachtigen 21.

Mahvillempjóskruid 101.

Mandarijn 22.

Mangel '124.

„ wortel 124.

Maniokstruik 130.

Manna esch 94.

„ gras 172.

Mannelijke Orchis 150.

„ tjeskruid 63.

„ „ Orchis 150.

,, „ plantein 119.

„ ,, vai-en 180.

Mansoor 129.

*Marchantia polymorpha 184.

Maretak 61.

Margeriet 70.

Mariatranen 7.

Marjolein 112.

*Marrubium vulgare 114.

Mastboom 175.

Mater 70.

*Matricaria Chamomilla 71.

Matroosje 7.

Mattebiès 163.

„ vlas 164.

Medel 170.

*Medicago falcata 29.

„ lupulina 29.

„ sativa 29.

Meekrap 64.
" " 88.
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Netelkniid 133.

Nettel 133.

,,
kruid 133.

*Nicotiana rustica 101.

Tuliaouin 101.

Niervaren ISO, ISl.

Nieskruid 4.

,, wortel 4.

*Nigella arveusis 4.

Nigelle 4.

*Nigritella nigra 152.

Noot 136.

Noteboom 136.

*Nuphar luteum 6.

*Nvmphaea alba 5.

Lotos 6.

Nymphaeaceae 5.

*Oouantlie llstulo.sa 55.

"Oenothera biennis 45.

Oerhout 102.

Oeverkruid 120.

,, riet 170.

,, zuring 126.

Okkernoot 136.

*01ea europaea i»4.

Oleaceae 93.

Oleander 1*5.

(Jlijf 94.

Olijfachtigen 93.

Olijfboom 94.

Olm 135.

*Onagra 45.

Onagraceae 44.

Onbehaard(e) biggenkruid 80.

du i ze 1 1 d graan 1 20.

huttentut 13.

torenkruid 11.

Onderhave 113.

Oneet 179.

Ongelijkbladige waterranonkel 2.

Onnijt 179.

*Onobrychis sativa 32.

*Ononis spinosa 29.

*Onopordon Acanthium 77.

Onvertakte graslelie 158.

Onze Vrouwe mantel 42.

Oogenbruin 153.

„ klaar 6.

„ troost 108.

Ooievaarsbek 29, 59.

OoievaarsbekachtJgen 22.

Ooievaarsbloem 153.

Oot 167.

Openstaande melde 124.

Opgaand modderkwaad 122.

Opgeblazen lijmkruid 17.

,, Silene 17.

*Opliioglossum vulgatum 179.

*Ophrys apifera 153.

,. aranifera 153.

Oranjeachtigen 22.

Oranjeappel 22.

Oranjel.'lie 157.



*Picea excelsa 175.

*Picris hieracioides 79.

Piekgras 173.

Pieterskruid 90, 91.

Pimpernel 43

„ bladige roos 40.

,, noot 27.

Pimpernootachtigen 27.

*Pimpinella Saxifraga 54.

*Pinguicula vulgaris 93.

Pinksterbloem 12, 17, 28, 153.

,, nakel 57.

*Pinus Pinaster 175.

,,
Strobus 175.

,. sylvestris 175.

Pioen 5.

„ roos 5.

*Pirola minor 89.

„ rotundifolia 88.

„ secunda 89.

„ uniflora 89.

Pirolaceae 88.

*Pirus communis 37.

japonica 88.

;, Malus 37.

Pissebl.iem 81.

*Pisuiii Nutivum 34.

Plaatzwammen 185.

Plantaginaceae 119.

*Pantago lanceolata 119.

„ maior 119.

„ media 119.

Plantein 119.

*Platantliera bifolia 152.

Platvoet 119, 127.

„ zaad 127.

Plooizwam 188.

Pluimesch 94.

,. gras 172.

„ haver 166.

,. varen 180.

Phiiskruid 74.

Plumbaginaceae 118.

*Poa annua 172.

„ pratensis 172.

„ trivialis 172.

Poelruit 3.

Poeshaver 167.

„ je 164.

Pokkenbacterie 191.

Poleibladige Andromeda 87.

Polemoniaceae 97.

*Polemonium coerulum 97.

Pols 142.

*Polyanthus 155.

*Polygala vulgaris 16.

Polygalaceae 16.

Polygonaceae 125.

*Polygonatum multiflorum 156.

officinale 156.

*Polygonum amphibium 127.

,.
aviculare 126.

„ Bistorta 127.

„ Convolvulus 126.

*Polygonum dumetorum 126.

Hydropiper 127.

,, Persiearia 127.

*Polypodium vulgare 180.

*Polyporaceae 186.

*Poly]iürus fomentarius 187.

*Polystichum Filix mas 180.

„ spinulosum 180.

*Polytrichum juniperinum 183.

Pomaceae 37.

Pommel 142.

Pompelmoes 22.

Pompoen 49.

Pompstok 142.

Popdragende Aceras 152.

Poppekast 104, 105.

Populier 140, 141.

*Populus alba 141.

„ italica 141.

,. nigra 141.

Tremula 140.

Porceleinachtigen 48.

Portelbes 86.

Portulacaceae 48.

Possem 136.

Post 136.

*Potamogeton crispus 145.

„ lucens 145.

,. natans 144.

,, perfoliatus 145.

„ pusillus 145.

*Potentilla anserina 40.

,,
argentea 41.

,,
fragariastrum 41.

„ rej)tans 41.

„ Tormentüla 41.

„ verna 41.

Prachtanjelier 16.

Prangwortel 29.

Pratijke 47.

Prei 159.

*Prenanthes purpurea 81.

*Primula Aiu-icula 91.

,, elatior 90.

„ fariiiosa 90.

,, officinalis 90.

„ veris 90.

Primulaceae 90.

Prinsesseboon 35.

Pronkappel 49.

,. boon 35.

„ er 35.

Pruim 36.

*Prunella vulgaris 113.

*Prunus Armeniaca 86.

,. avium 37.

„ Cerasus 36.

,. domestica 36.

„ insititia 36.

„ spinosa 36.

*Psalliota campestris 185.
Pterydophyta 177.

*Pteris aquüina 182.

*Pulicaria dysenterica 69.

l-.i.is 70.

illiriiialis 98.

*Pulic:

*PuliLi

Puruv.rvla. -Jd.

Purperen dduveiietel 116.

,. vetkruid 41.

Purperkleurige wilg 139
Putterdistel 76.

Pijlhout 27.

., kruid 146.

„ riet 171.

Pijn 175, 176.

„ bladige wolfsklauw 178.

Pijpbloem 129.

Pijpbioemachtigen 129.

Pijpkruid 59.

,. torkruid 55.

Pijpzwammen 186.

Piramidaalvormigberenoor 151.

Pyramidale Anacamptis 151.

Quendel 112.

Quercus pedunculata 138.

„ Eobur 188.

„ sessiliflora 138.

Kaai 115.

„ gras 174.

Kaap 8.

„ stelen 8.

„ zaad 8.

Raat 109.

Raboord 140.

*Radiola linoides 20.

Radijs 8.

Raket 11.

bladig kruiskruid 74.

Kamenas 8.

Eandvaren 182.

Ranken 126.

Ranonkel 1.

Ranonkelachtigen 1.

Ranunculaceae 1.

*Kanunculus acer 1.

„ bulbosus 1.

*Kaphanus sativus 8.

Raponsje 84.

Rapunzel 84.

Ratelaar 109, 140.

Ratelen 109.

Ratelpopulier 140.

Ratels 109.

Kaygras 174.

Rechtopstaand glaskruid 133.

„ walstroo 65.

Rechtzadigen 52.

Reigersbek 23.

Reinbezie 27.

Reine Claude 36.

Reinevaar 40, 72.

Reinvaren 72.

Rekop 102.



Reiiaicriuos 190.

E..ng l-JO.

Renonkelachtigen 1.

'Rosedil luteii 15.

oJonitii 15.

Resedaachtigen 15.

Resedaceae 15.

Ef-ukeloiize t;anzflil(iein 71.

Reukgras 169.

Reutel 109.

Reuzenkalebas 49.

„ spurrie 19.

,,
stuifzwam 188.

Rhamnaceae 27.

*Rhamnu8 cathartica 27.

„ frangula 27.

*Rhinanthus Aleetorolophus 109.

Crista galli 109.

major 109.

minor 109.

Rhododendroideae 88.

*Rliodo,l<-udroii IVrrugineum 88.

pontieum 88.

Rhododendronachtigen 88.

*Ribes Grossularia 50.

,, nigrum 50.

„ rubrum 50.

Ribesiaceae 50.

Ribzaad 59.

*Riciuus communis 129.

Ridderspoor 4.

Riegheide 87.

Riempjes 120.

„ tong 152.

Riet 170.

„ achtig kanariegras 166.

„ „ „ zaad 166.

„ gras 164, 165, 166.

Eingelwikke 33.

Einkelbellen 109.

Eits 127.

Robert 9.

Robertskruid 22.

*Robinia Pseudo-Acacia 32.

Roebol 178, 179.

Roedevormende sajjkelk 123.

Roerkruid 73.

Roestbladige alpenroos 88.

Rogge 168.

„ bloem 78.

„ distel 81.

Rolklaver 31.

Rondbladig(e) doorwas 55.

,, munt 110.

,,
wederik 91.

,, wintergroen 88.

,, zonnedauw 16.

Ronde pruim 36.

Roobol 178, 179.

Roode 6.

Rood(e) aalbes 50.

„ achtige bremraap 103.

„ bactei-ie 191.

muur 91.

Eou,l(,.) boen 127.

biet 124.

bleeken 86.

„ boschbes 86.

„ ,, bezie 86.

,, „ vogeltje 149.

Cephalanthera 14V

Gymnadenia 151.

bördr 1(»'.).

li..it.. 109.

„ kallssiiuit 105.

,. kamperfoelie 63.

, kastanje 25.

,. klaver 30. '

knctszwaiu 187.

koni s.

k..rno..l.j- (U.

krakelbes «6.

,. bezie 86.

„ mier 91.

,, muur 92.

,. ooi<>vaarsbek 22.

„ pot 127.

renike 7.

rister 127.

sapkelk 123.

,, schartelen 109.

„ schonk 127.

„ steerntje 17.

„ veenwortel 127.

,, vingergras 165.

„ waterbezie 42.

„ wortel 58.

Roomsche boon 33.

„ kamille 71.

Roos 39, 40.

Roosachtigen 3d.

Roowilg 127.

*Rosa arvensis 40.

„ canina 39.

„ pimpinellifolia 40.

„ pomifera 39.

„ rubiginosa 40.

„ tomentosa 40.

Rosaceae 39.

Rosmai'ijnheide 87.

Rossement 110.

„ munt 110.

Rotsbes 87.

„ mispel 38.

Rottingsbacterie 191.

Roze diptam 26.

„ esschenkruid 26.

Rozenkransje 73.

*Rubia tinctorum 64.

Rubiaceae 64.

*Rubus caesius 43.

„ fruticosus 43.

,, Idaeus 42.

Ruige basterdwederik 44.

„ bol 179.

klaver 30.

„ leeuwetand 79.

„ scheefkelk 11.

Ruige wi.,.gbree 119.

„ wikice .i4.

wilg 140.

Ruikert 169.

Ruisriet 170.

Kuit 3.

Ruitachtigen 26.

Uuiterkruid 148.

*Rumex Acetosa 125.

„ Acotosella 125.

„ crispus 125.

Hippolapatluim 125.

,, Ilydrdlapatbum 126.

niliritimus 126.

Runbloes..m 191.

*Ruppia maritima 144.

Rujisklavcr 29.

Rusk 161.

Russchen 160.

Russische lijracint 158.

*Ruta graveolens 26.

Rutaceae 26.

Kuw(»')aelitig lieemdgras 172.

,, anjelier 16.

„ bastwaarde 139.

,, behaard klokje 85.

„ bladig klokje 85.

Ruwbladigen 98.

Ruwe dravik 174.

„ harig klokje 85.

„ hoornblad 132,

kruid 65.

„ veenmos 183.

„ zadig parelkruid 99.

Rijpeltocht 64.

Rijsbes 86.

Rijst 172.

Rijswaard 140.

Rijzig zwenkgras 173.

*Sabiua ofticinalis 176.

Saffraan 154.

*Sagitlaria sagittifolia 146.

Salade 80.

Salicaceae 138.

*Salicornia herbacea 121.

*Salix alba 139.

„ amygdalina 139.

„ aurita 140.

„ Gaprea 140.

„ fragilis 139.

„ pentandra 138.

„ purpurea 139.

„ repens 140.

„ viminalis 140.

Salomonszegel 156.

*Salsola Kali 122.

*Salvia officinalis 111.

„ pratensis 111.

„ sylvestris 111.

„ verticillata 111.

Salzafij 78.

*Sambucus Ebulus 62.



"Sambucus nigra 62.

,. raceinosa 62.

Samengesteldbloemigen 67.

*S<anguisorba minor 43.

„ officinalis 43.

*Sanicula europaea 53.

Saniculeae 52.

Santorij 95.

Sapgroenboom 27

„ hout 38.

„ kelk 123.

*Saponaria officinalis 17.

*Sarotliamnus vulgai-is 28.

Sarratijnskruid 129.

Saturei 112.

*Satureja hortensis 112.

Savoye kool 8.

*Saxifraga aizoides 51.

., graniilata 51.

„ oppositifolia 51.

Saxifragaceae 51.

*Scabiosa atropurpurea 67.

„ Columbaria 67.

Scandiceae 59.

*Scandix Pecten Veneris 59.

Schaapsklaver 31.

,. ooren 118.

steentjes 74.

„ zuring 125.

Schapebloem 30, 70.

,, klaver 31.

Schapenoor 118.

Scharl 109.

Scharlaken bekermos 190.

Schartelen 109.

Scheefbloem 14.

„ kelk 11.

Scheeren 148.

Scheerling 60.

Schelkruid 6.

Schermbloemigen 51.

Schermbloemigie) heelbeen 18.

,, vogelmelk 158.

dragend(e) havikskruid

18.

„ ,, morgenster
158.

„ „ vogelmelk 158.

„ „ zwanebloem
146.

Scherp(e) boterbloem 1.

„ lijnstraal 69.

,,
kruid 100.

„ Sedum 49.

*Scheuchzeria jsalustris 147.

Scheurwortel 100.

Schietvdlg 139.

Schildkruid 113.

„ zaad 12, 13.

Schimmels 184.

Schizophyfa 191.

Schoentjes en laarsjes 31.

Schoon duizendguldenkruid 95.

OuDKMANs, Onze Flora.

Schorseneer 79.

Schorsvruchtachtigen 60.

Scliotkruid 49.

,, sche lindeboom 24.

,, .spar 175.

Schrale dravik 174.

Sclivirtmos 101.

Srliiil.bi-. -ti'ki-lzwam 187.

,. w-ii.^l lu'.i.

Scliurftkniid 67.

Schuvirkruid 179.

.. vrortel 100.

Schiitbezie 27. 129.

.. w.irt.l 11.

*,S,.illa bilolia 1.J8.

^Scirpvis lacustris 163.

„ sylvaticus 163.

Scleranthaceae 121.

*Scleranthus annuus 121.

*Scolopendrium vulgare 182.

*Scorzonera hispanica 79,

Scrofelkruid 104, 105.

*Scrofularia aquatica 105.

„ nodosa 104.

Scrofulariaceae 103.

*Scutellaria galericuLata 113.

*Secale Cereale 168.

*Sedum album 49.

,, acre 49.

,,
purpurascens 49.

„ reflexum 49.

Seide 98.

Sek 164, 165.

„ gras 164, 165.

Selderie 53.

Selderij 53.

Sellerij 53.

Selve 111, 112.

*Sempervivum tectorum 50.

*Senebiera Coronopus 14.

*Senecio erucifolius 74.

„ Jacobaea 74.

„ sylvaticus 74.

„ viscosus 74.

vulgaris 74.

Sering 94.

Serpentstong 146.

*Serratula tinctoria 76.

Seselachtigen 55.

Seselineae 55.

„Sherardia arvensis 65.

Siberische bereklauw 57.

Siepenhout 38.

Sierlijk hertshooi 23.

Sikkelklaver 29.

„ rupsklaver 29.

*Silaus pratensis 55.

*Silene inflata 17.

„ noctiflora 17.

,, nutans 17.

Sinaasappel 22.

*Sinapis alba 10.

„ arvensis 9.

Sint Anthonieskruid 104, 105.

: Sint Anthoniesraapje 1.

,, .Janskruid 23, '49.

,. Pieterskruid 90, 91.

„ Teunisbloem 44.

*Siphonia elastica 129.

*Sisymbrium Alliaria 11.

Sla 80.

Slaapbol 6.

Slaboon 35.

Slangebloem 44.

,. kop 98.

„ kruid 98, 142.

., tong 179.

,, wortel 127, 142.

Slanke gentiaan 96.

Slawier 189.

Sleedoorn 36.

„ pruim 36.

Slei 36.

Sleutelbloem 90, 91.

Sleutelbloemachtlgen 90.

Slingerroos 97, 98.

Slootriet 170.

Slugter 102.

Sluitkool 8.

Slijkgroen 108.

Slijmplantjes 191.

Smakelijke melkzwam 185.

Smalbladig(e) basterdwederik
44.

,,
duizendblad 72.

„ Gagea 157.

„ hennepnetel 115.

„ kruiskruid 74.

strandkruid 118,

119.

,,
weegbree 119.

„ wollegras 163.

Smalle weegbree 119.

Smeele 171.

Smeelje 124.

Smeerraai 174.

„ wortel 49, 100.

Smyrnieae 60.

Sneeling 142.

Sneeuwbal 62, 63.

„ bloem 155.

„ klokje 155.

Snoekeblad 146.

Snijbiet 124.

.. boon 35.
'.. look 160.

Solanaceae 101.

*Solanum Dulcamara 102.

,, nigrum 102.

„ tuberosum 102.

Soldaat Orchis 150.

*Soldanella alpina 91.

*Solidago Virga aurea 69.

*Sonchus arvensis 81.

„ oleraceus 81.

Sorbenkruid 43.

*Sorbus Aria 38.

„ Aucuparia 37.



Snrliiis torminalis SS.

.Si>aaii,sch(e) aak 24.

,.
dodder 8.

eik 24.

gras 118, 119.

„ groen 92.

kers 37.

klaver 30.

„ riet 171.

tut 8.

Spade klokskens 96.

Spar 175.

*Sl3arganium ramosum 142.

*Specularia Speciikim 86.

Speenkruid 2, 104, 105.

Speerdistel 76.

„ kruid 97.

Speerkruidachtigen 97.

Speervederdistel 76.

Spekwortel 100.

Spelt 167, 168.

*SperguIa arvensis 19.

Spersieboon 35.

*Spliagnum squarrosum 183.

Spiegelvormend(e) kantvruclit

85.

klokje 85.

Spikkelmos 190.

*Spinacia oleracea 124.

Spinazie 124.

Spinnengogenbruin 153.

*Spiraea filipendula 44.

„ Ulmaria 44.

*Spiranthes autumnalis 150.

Spirea 44.

Splijtplantjes lltl.

Spokebloem 98.

Spoorbloem 66.

„ loos 152.

Sporkelle 155.

Sporkenhout 27.

Sprakel 27.

Spreeuwbes 37.

„ bezieboom 37.

Springzaad 25.

Sprinkhaankruid 66.

Sprokkel 27.

Sprokken 27.

Spruitjes 8.

Spruitkool 8.

Spurrie 19.

*Stac}iys germanica 114.

,,
palustris 115.

„ recta 114.

,,
sylvatica 114.

Stadminnende ganzevoet 122.
Stalkruid 29.

Standelkruiden 148.

Stanghaver 167.

*Stapliylea pinnata 27.

Staphyleaceae 27.

Startoflen 76.

*Statiee Limontum 118.

Steenbreekachtigen 51.

Steenbies 161. 162.

., l)reek 51, 181.

,. breekbevernel 54.

,. breekvaren 181.

„ breker 68.

,, doorn 39.

„ klaver 30, 31.

,, raket 10.

,. ruit 181.

,. thijm 112.

,. varen 72.

,. violier 10.

'

„ zaad 99.

,, zwam 186.

Stekbes 50.

Stekel 76, 77.

,, bes 50.

,. harigt' bondsbloom 711.

„ lieide 2S.

,, ig niervaren 181.

.. kruid 148.

,, zaad 59, 100.

Stekelzwammen 187.

Stelen 8.

*Stellaria Holostea 19.

„ media 19.

., nemorum 19.

Stengellooze gentiaan 95.

,.
vederdistel 77.

„ omvattend(e) doovenetel

116.

„ ,,
fontein-

kruid 145.

Sterbladigen 64.

Sterhyacint 158.

„ kers 14.

„ muur 19.

„ scherm 52.

Sterke kers 14.

Sterkkers 14.

Sterrekroos 132.

„ muur 19.

Stevenskruid 46.

*Sticta Pulmonaria 190.

*Stictina sylvatica 190.

Stiekel 77.

„ kreuze 148.

Stikstofbacterie 191.

Stinkblad 68.

„ bloem 71.

Stinkeboom 27.

Stmkend(e) ballote 116.

„ Barkhausia 82.

„ doovenetel 116.

„ ganzevoet 122.

„ gouwe 6.

„ kamille 71.

„ nieskruid 4.

„ ooievaarsbek 22.

Stinkhout 27.

Stoelebies 163.

Stofzaad 89.

Stokmel 122.

„ roos 21.

Stompbladige wolfsmelk 130.

Stormhoed 4.

Strandbloem 120.

„ kruid 118, 119.

*Stratiotes aloïdes 148.

Streepvaren 181.

„ zaad 81, 82.

Strikkel 20
Stronkbes 86.

„ varen 180.

Strooliloem 73.

Struikheide 87.

Struisgras 169.

,. riet 170.

Stuifzwammen 187.

Stijfmoertje 15.

Stijve andoorn 114.

*Suaeda maritima 122.

Sueade 22.

*Succisa prateusis 67.

Suikerbiet 124.

,, netel 116.

,, ij 83.

„ ij lof 83.

Surpel 125.

*Symphytum ofhcinale 100.

*Syringa vulgaris 94.

ï.

Tabak 68, 101.

Tamaricaceae 47.

Tamarisk 47.

Tamariskachtigen 47.

*Tamarix gallica 47.

„ germanica 47.

Tamme blauwe viooltjes 15.

„ kastanje 188.

,. spurrie 19.

,, vitsen 33.

*Tanacetum vulgare 72.

Tandpijnwortel 105.

„ wortel 12.

„ zaad 75.

*Taraxacum officinale 81.

Tarwe 167, 168.

Taschjes 14.

„ jeskruid 14.

„ kruid 14.

Taxis 177.

*Taxus baccata 177.

Terfeziaceae 188.

Teringbacterie 191.

*Tetragonolobus siliquosus 31.

*Teucrium Chamaedrys 117.

„ Scordium 117.

„ Scorodonia 117.

*Thalictrum aquilegifolium 3.

„ flavum 3.

Thallophyta 184.

*Thlaspi arvense 14.

Thijm 112.

„ bladige eereprijs 106.

,, warkruid 98.

Thymelaeaceae 128.



*Thymus Seqiyllum 112.

*Thysseliniim palustre 56.

Tiekgras 173.

*TiUa grandifolia 20.

„ parvifolia 21.

Tiliaceae 20.

Tiinotheegras 169.

„ thygras 169.

Toetelof 59.

Toeterloof 59.

Toeters 59.

Tofifel 102.

Tonderzwam 187.

Tonge 119.

Tongel 64.

Tongvaren 182.

Toorts 103, 104.

Topinaniboer 75.

Torenkruid 11.

*Torilis Anthriscus 58.

Torkruid 55.

„ mentil 41.

*Tragopogon pratensis 78.

*Trapa natans 46.

Treewegen 119.

Trekkebek 36.

Tremske 78.

Treurbeuk 138.

„ esch 94.

*Trientalis europaea 92.

*Trifolium arvense 30.

„ medium 30.

„ j)ratense 30.

,,
procmubens 31.

„ repens 30.

,, rubens 30.

*Triglochin palustris 147.

TrUgras 171.

Tripmadam 49.

*Triticum candidum 168.

,.
dicoocnm 167.

., monococeum 167.

Triticum Spelta 167.

,, Yidgare 167.

TroUius europaeus 3.

Trosdragende vlier 62.

.. haver 167.

,. vlier 62.

V yp 135.

Truffels 188.

*Tuber melanosporum 188.

Tubulinorae 68.

Tuimeldistel 53.

Tuinboon 33.

,, goudsbloem 75.

„ gras 172.

,, kamperfoelie 63.

,, kers 14.

., kervel 59.

,, ling 63.

„ melde 124.

„ pioenroos 5.

,, salie 111.

„ scheerling 55.

Tuinsla 80.

„ tulp 157.

,,
wolfsmelk 130.

., zuring 125.

Tulbandkalebas 49.

*Tulipa 155.

„ Gesneriana 157.

„ sylvestris 157.

Tulp 157.

Turksclie boon 35.

,, tarwe 165.

Turrenkruid 11

*Turritis glabra 11.

*Tussilago Farfara 68.

Tut 8.

Tweebastwaarde 139, 140.

„ 1)lad 149.

„ bladig(e) dalkruid 156.

;, „ Platanthera 152.

.: Scilla 158.

,, „ sterhyacint 158.

,, de valsche muur 106.

„ watereppe 53.

,, liuizig(e) heggerank 48.

,, „ roerkruid 73.

„ jarig streepzaad 82.

„ rijzige gerst 169.

„ slachtige duizendknoop
127.

,,
slachtige waterkers 11.

,, stijlige meidoorn 39.

,, vormig leverkruid 184.

Tweezaadlobbigen 1.

Tijdeloos 160.

Tijdlelie 153.

Tijloos 160.

Tijm 112.

*Typha latifolia 142.

Typhaceae 142.

Typhusbacterie 191.

r.

Ui 159.

Uitgesi)reid(e) amarant 121.

,,
bloembies 161.

,,
gierstgras 170.

*Ulex europaeus 28.

Ulmaceae 135.

*Ulmus campestris 135.

,, „ suberosa 135.

,, effusa 135.

*Ulva lactuca 189.

Umbelliferae 51.

Unjer 178, 179.

*Urtica dioica 133.

„ urens 183.

Urticaceae 132.

*Usnea barbata 190.

*Utricularia vulgaris 93.

Uije 159.

Vaatkryptogamen 1]

Vaccinioideae 86.

*Vaccinium Myrtillus 86.

,,
Oxycoccos 86.

uliginosiuu 86.

vitis Idaea 86.

Valbloem 98.

Valeriaan 65.

Valeriaanachtigen 65.

*Valeriana officinalis 65.

Valerianaceae 65.

*"Valerianella olitoria 66.

Valkruid 75.

Valsche nieswortel 5.

„ rabarber 3.

„ weit 168.

Vanen 182..

Varengewassen 179.

Varenmanneke 180.

„ wijfke 181.

Varkensbrood 91.

„ gras 126.

„ kers 14.

,. kervel 57.

„ klaver 30.

„ kool 57.

Varkenskervelachtigen 56.

Varregras 171.

Vastenavondzotje 155.

Vederdistel 76, 77.

„ kruid 46.

Vederkruidachtigen 46.

Veelbloemig{e) dalkruid 156.

„
salomonszegel

156.

„ vitsen 33.

Veelknoopigen 125.

Veelzadige ganzevoet 122.

Veenbei 86.

,,
bes 86.

„ boschbes 86.

„ boschbezie 86.

„ hamels 164.

,, mos 188.

,, pluis 164.

,, vlok 164.

„ wortel 127.

Veerbladige tandwortel 12.

„ distel 77.

Veld Artemisia 72.

„ beemdgras 172.

„ bies 162.

„ distel 77.

„ eereprijs 106, 107.

,, gentiaan 96.

,;
gerst 168, 169.

„ kamille 71.

„ kers 12, 13.

„ krop 66.

,, kruidkers 13.

., kruisdistel 53.

„ latherus 35.

„ leeuwebek 105.

„ munt 111.

„ paardestaart 178.

„ ridderspoor 4.



Veld roos 40.

., salie 111.

., sla 66.

„ tabak 101.

„ vossestanrt 169.

., zuring 125.

Venkel 55.

Veinishaar 181.

,, schoentje 153.

,. spiegel 85.

Venijnboom 177.

*Vei-atrum album 160.

*Verbascum Blattaria 104.

Lychnitis 104.

nigrum 104.

„ Schraderi 103.

„ Thapsns 103.

*Verbena chamaedrifolia 118.

,,
officinalis 118.

Verbenaachtigen 118.

Verbenaceae 118.

Verfbreni 28.

Vergeetmeuiet 99.

„ mijniet 99.

Veronica agrestis 107.

„ Anagallis lOS.

arvensis 106.

,. Beccabunga 108.

Chamaedrys 108.

,. liederaefolla 107.

officinalis 107.

,,
polita 107.

serpyllifolia 106.

triphyllos 107.

,. verna 107.

Vertakte bremraap 103.

„ egelskop 142.

Ververszaagblad 76.

Vet G6.

,. blad 93.

,. kruid 49, 93.

Vetplanten 49.

Vette koes 66.

,, kous 115.

Vettik 66.

Vetwortel 100.

*Viburnum Lantana 63.

Opulus 62.

*Vicia cracea 33.

,. Faba 33.

,. sativa 33.

„ sepium 33.

Victoria Eegia 6.

Vierbladige Paris 155.

„ rijige gerst 168

,, zadige wikke 33.

Viltige klit 75.

„ roos 40.

Vütkruid 73, 74.

*Vinca minor 95.

Vingerdragend suikerwier 189

„ gras 165, 166.

,, hoedskruid 105.

*Viola canina 15.

*Viola odorata 15.

„ tricolor 15.

Violaceae 15.

Violenboom 24.

„ hout 24.

Violet 15.

Violierachtige steenraket 10.

Viool 15.

Vioolachtigen 15.

Viooltj.' 15.

*Viscum album 61.

Visschenstaart 153.

Visselkruid 14.

*Vitex 118.

*Vitis vinifera 25.

Vitsen 33.

Vlao-haver 167.

Vlas 2(1.

Vlasachtigen 20.

Vlasbek 106.

„ dodder 13.

„ kridd 106.

.. warkruid 98.

Vledder 62.

Vlet 10.

Vliegonvangert.jo 16.

zwam 185.

Vlier 62.

Vlinderbloemigen 28.

Vloghaver 167.

Vlokken 164.

Vlookruid 69.

Vlotgras 172, 173.

Voedermkke 33.

Voerhaver 166.

Vogelbes 37.

,, bessenboom 38.

„ gras 166.

.. kers 37.

,, kruid 19.

,, lijm 61.

Vogellijmachtigen 61.

Vogelmelk 158.

„ mier 19.

„ nest 58, 149.

,, nest-Neottia 149.

,, wikke 33.

Volg mij na 150.

Voorjaars Adonis 2

,. Crocus 154.

eereprijs 107.

ganzerik 41.

gentiaan 96.

klokje 155.

,. kooltje viuir 2.

,,
latherus 35.

,, Leucoium 155.

,. vroegeling 13.

„ wouderwt 35.

,,
zegge 164.

Vorken 75.

Vorschbeet 147.

Vorschbeetachtigen 147.

Vorschenbeet 147.

Vosklaver 30.

Vossenbes 86.

staart 169.

Vrakelbessen 176.

Vi'oegeling 13.

„ zegge 164.

Vrouwenhaar 181.

spiegel 85.

,,
tongen 140.

Vrouwtjesplantein 119.

Vuilboom 27.

„ doorn 27.

Vurenhout 175.

Vuurwortel 70.

„ zwam 187.

Vijfhelmige wilg 138.

„ vingerkruid 41.

Vijg 134.

Vijgeboom 134.

W.

Waalwortel 100.

Waarde 138, 139, 140.

Waardenhout 139, 140.

Wakelenhout 27.

Walbes 86.

Waldbeeren 86.

,, bes 86.

Wallendistel 53.

Walnoot 136.

Walnootachtigen 136.

Walschot 102.

Walshout 102.

Walsla 66.

„ stroo 64.

„ wortel 100.

Wambuisknoopen 70, 78.

„ mesknoopen 78.

Wargaren 98.

., kruid 98.

Wateratfodille 158.

„ bes 86.

,,
betonie 104, 105.

„ bezie 42.

„ bies 163.

„ blaaskruid 93.

„ bloem);ies 161.

„ boelken.skruid 75.

„ boterbloem 2, 3

„ drieblad 96.

,,
duizendblad 90.

„ duizendknoop 127.

„ eereprijs 108.

„ gal 20.

gamander 117.

„ geil 20.
" gentiaan 97.

„ hanepoot 42.

,, helmkruid 105.

kaarde 148.

;; kers 10, 11.

., klaver 96.

., knots 142.

„ kruid 148.



Waterlelie 5.

Waterlelieachtigen 5.

Waterlepeltje 45.

,, linze 143.

„ lisch 146.

.. Lobelia 84.

.. Montia 48.

.. munt 110.

Waternimfachtigen 14-3.

Watenioot 46.

.,
peper 127.

„ pest 147.

„ porceleiii 47.

., postelein 47.

„ raket 11.

„ ranonkel 2.

„ roos 5.

„ ruit 3.

„ scheerling 53.

„ slangenkruid 142.

„ speenkruid 105.

,, spinazie 124.

„ ster 148.

,, violier 90.

,. viool 12.

,. \ijtviiiu.Tkriii(l 42.

.. \v.,.-l.r.... Ut;.

Waterweegbreeachtigen 146.

Waterwilg 140.

„ yucca 148.

zuring- 126.

Wed.Tclood 181.

W.Mlorik 45. 01.

Wederikachtigen 44.

Wcei^liref nu.
Weegbreeachtigen 119.

Wee-wortel 119.

Weerhout 102.

Weeuwtje 63.

Weewortel 41.

Wegdistel 77.

Wegebladen 119.

„ doorn 27.

Wegedoornachtigen 27.

Weggras 126.

„ stroo 65.

Weide breedknop 152.

,,
geelster 157.

„ kervel 55.

„ klokje 85.

„ knoopkruid 78.

Weit 167, 168.

Welriekend(e) berk 137.

„ honigklaver 3

„ Keseda 15.

„ viooltje 15.

., waterbies 55.

Werf 138, 139. 140.

Werkzame eereprijs 107.

Wervelenhout 139, 140.

„ waard 140.

Weverskaarde 66.

l)ol 66.

Weymouth's pijn 175.

I

Wiek 33.

i Wielboom 137.
' \\'iepedoorn 41.

Wieren 189.

Wiert 144.

Wierzenhout 27.

Wikerwten 34.

Wikke 33, 34.

Wild 109.

., bloem 3.

,,
engelkruid 56.

,, gras 166.

„ panikkoren 166.

„ stee)izaad 99.

„ viooltje 15.

,,
vlas 106.

„ wormkruid 72, 75.

„ zoethout 102.

Wilde aardappel 102.

„ appel 37.

„ averuit 72.

„ bottelroos 39.

„ cichorei 81.

„ dragon 10.

,, eppe 55.

„ geer 54.

„ gerst 158.

,,
guldenroede 69.

., haver 167.

,. heul 6.

„ kaarde 66.

„ kaardebol 66.

,, kamille 71.

,, kamperfoelie 63.

„ kastanje 24.

„ kattestaart 46.

., kers 37.

., kelvel 59.

,, klimmer 64, 98.

,, komijn .54.

,. kornoelje 61.

,, latuw 80.

„ Lychnis 17.

,, manskruid 3.

marjolein 112.

„ mei 122.

,, mosterd 14.

,. munt 110.

,. pensee 15.

,,
peterselie 55.

„ pruim 36.

,,
pijnboom 175.

,, ridderspoor 4.

rogge 19.

„ roos 39.

„ salie 44, 45, 117.

,, selve 44, 45.

„ sla 80.

,, spurrie 20.

suikerei 81.

„ thijm 112.

„ tulp 157.

,, valeriaan 65.

., vlier 54.

WUde weit 109.

„ wilg 91, 127.

wingerd 25, 48.

wortel 58.

Wildewortelachtigen 58.

Wilde wijngaard 48.

„ zuring 125.

Wilg 136, 138, 139. 140.

Wilgachtigen 138.

Wilgen 127._

,, roosje 44.

Winde 97, 98.

Windeachtigen 97.

Windhalm 170, 171.

„ om 98, 126.

,,
sel 98.

Winsel 33. 98.

Wintereik 138.

„ groen 88.

Wintergroenachtigen 88.

Winterkers 10.

„ koolzaad 8.

„ raapzaad 8.

„ rogge 168.

„ tarwe 167.

Wisselbladig goudveil 51.

„ kleurige hennepnetel 115.

Witbeen 44.

„ bestoven sleutelbloem 90.

., blad 141.

;. bol 171.

„ boom 141.

„ esschenkruid 26.

,,
loof 83.

„ moes 66.

„ mosterdzaad 10.

„ vetkruid 49.

,. vogeltjeszaad 166.

Witte aalbes 50.

„ berk 137.

„ boon 35.

,,
boterbloem 2.

„ bottelroos 89.

„ diptam 26.

,, dissel 81.

„ doovenetel 116.

„ els 137.

„ ganzebloem 70.

,,
ganzevoet 122.

., hemer 160.

,. kali 122.

.; kiek 14.

„ klaver 30.

„ kool 8.

„ kornoelje 61.

„ krodde 14.

„ lelie 158.

„ malrove 114.

„ mayer 121.

„ mei 122.

„ melde 124.

„ merk 14.

„ moerbei 135.

135.



Witte mosterd 10, 14,

„ miuir 19.

,, narcis 155.

peen 57.

„ plomp 5.

„
pompei ,loem 5.

,,
populier 141.

,,
pruim 3().

,, scheefliloem 14.

,. Sedum 49.

,, sering 94.

,, tripmadam 49.

„ truifel 188.

„ waterkruik 5.

„ waterlelie 5.

„ wilg 139.

„ wortel 57.

Woerthaak 29.

Wolfkers 103.

Wolfskers 103.

„ klauw 111, 178.

Wolfsklauwgewassen 177.

Wolfsmelk 130.

Wolfsmelkachtigen 129.

WolfSlMM.t 111.

Woli^-ras IC.4.

„ kruid 103, 104.

Wollegras 164.

„ vlas 164.

Wollig(e) andoorn 114.

,, sneeuwbal 63.

„ vederdistel 76.

„ zorggras 171.

Wolverlei 75.

Wonderboom 129.

Wondkruid 31, 75.

Wormkruid 72.

„ varen 180.

Wortel 57.

Wouderwt 35.

Wrangkruid 4.

„ wortel 4.

Wratachtige berk 137.

„ kalebas 49.

,, tekruid 130.

Wijdbloemig klokje 85.

,. getakt klokje 85.

,, getakte melde 124.

,, pluimig gierstgras 170.

Wijfjesvaren 181.

Wijkerblad 119.

Wijnruit 26.

„ sel 98.

„ stok 25.

Wijnstokachtigen 25.

Yp 135.

*Yucca 155.

IJslandsch mos 190.

IJzerbies 161.

IJzerhard 118.

„ horde 109.

Zaadgras 170.

Zaagblad 76.

Zaaierwt 34.

„ ling 134.

„ rupsklaver 29.

Zachtharige basterdwedorik 44.

,. harige kers.

,, walstroo 65.

„ wortel 148.

„ zorggras 171.

Zachte bies 161. 162.

„ dravik 173.

Zandbesachtigen 87.

Zandhaver 168.

.. klokje 84, 85.

„ kruid 18.

,, stroobloem 73.

*Zannichellia palustris 144.

*Zea mais 16.5.

Zee aster 69.

„ bloembies 161.

,,
grappe 121.

„ gras 144.

„ haver 168.

,,
groene bloembies 161.

„ groene zegge 164.

., kool 12.

„ kraal 121.

„ kruisdistel 52.

„ melkkruid 92.

,, nestelen 144.

„ pijn 175.

,, Euppia 144.

„ Schoberia 122.

„ sla 189.

„ strandkruid 118, 119.

,, wier 144.
,.' zuring 126.

Zeepkruid 17.

Zegeltjes 156.

Zegge 164, 165.

Zeisvormige rupsklaver 29.

Zenegroen 117.

Zesrijige gerst 169.

Zeufdissel 81.

Zeugdistel 81.

„ ijzel 81.

Zevenblad 41, 54.

,, boom 176.

., jaarsbloem 73.

., 'ster 92.

Zichtbaarbloeienden 1.

Zilverblad 130.

„ distel 77.

„ harige ganzerik 40.

„ kruid 40.

„ schoon 40.

„ spar 176.

,, witte ganzerik 41.

Zodevormende Deschampsia 171.

zegge 164.

Zoetbladig kantzaad 32.

,, hout 31.

Zoetwater-Zamiichellia 144.

Zoete kers 37.

„ oranjeappel 22.

Zomer-Adonis 2.

„ eik 138.

„ kooltjevuur 2.

,, koolzaad 8.

„ raapzaad" 8.

„ rogge 168.

,, tarwe 167.

Zonderblad 89.

Zonne).iloem 75.

,, dauw 16.

Zonnedauwachtigen 15.

Z,.nnekruid 15.

Zonnekruidachtigen 14.

Zoo-distel 81.

Zoru^ras 171.

*Zostera manna 144.

Zoutgras 147.

Zoutgrassen 146.

Zoutwatersterrekruid 69.

Zuigjes 116.

Zuiglammetjes 116.

Zulte 69.

Zure kers 36.

„ melkbacterie 191.

Zuring 125, 126.

Zurkel 125.

Zuurling 125.

„ zaad 125.

Zwaardlelie 154.

Zwaluwtong 126.

Zwammen 184.

Zwanebloem 146.

,, brood 143.

Zwart(e) aalbes 50.

ballote 115.

beuk 138.

,, bilzenkruid 101.

boschbezie 86.

;, els 136.

,, heul 6.

,, knoopkruid 78.

„ koren 109.

„ latherus 35.

„ moerbei 134.

,, moerbezie 134.

„ nachtsehade 102.

Orchis 152.

„ populier 141.

toorts 104.

., truffel 188.

wmde 126.

,, wouderwt 35.

Zwavelgroen schildmos 191.

Zweedsche eschdoorn 24.

Zvvenkgras 173.

Zwezerik 142.

Zwitselbloem 63.

Zwijnegras 126.

kers 14.

., sla 83.

Zijdeplantachtigen 95.
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